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 تسم اهلل السمحه السحٍم
 

 

تِعِلْمِوِ  إِلَّا تَضَعُ ًَلَا أُوْثَىٰ مِهْ تَحْمِلُ ًَمَاأَشًَْاجًا  جَعَلَنُمْ ثُمَّ وُطْفَحٍ ثُمَّ مِهْ تُسَابٍ مِهْ خَلَقَنُمْ ًَاللَّوُ﴿

 ﴾ٌَسِريٌ اللَّوِ مِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِلَ عَلَى إِلَّا فًِ عُمُسِهِ مِهْ ٌُنْقَصُ ًَلَا مُعَمَّسٍ مِهْ ٌُعَمَّسُ ًَمَا
 صدق اهلل العظٍم
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 ـــداءـــــــىــــإلا
 

 اىل حثٍيب املصطفى صلٌاخ  زتً  ًسالمو علٍو.

 لٍحٍى ىرا الشعة.. استشيدىل .. مل  مه إ

صف تضحٍاهتا ًحثيا فادعٌا اهلل ان تثقً أ   نْأتعجص ملماتً  مهىل .. إ

 معً مشعح ال تنطفً. امً  الغالٍح..

ىل.. الري جعل احلٍاج متضً زغم ثقليا اىل الري ٌأخر مه وفسو لعٍطٍنا إ

 ىل سندي ًذخسي ًقسج عٍين.. اتً..إ

 ىل اخٌتً.. ٌنفً قٌلو تعاىل سنشد عضدك تأخٍل..إ

 .يت ًاًالدي.. اوتم وفحح عطس شرٌحىل شًجإ

 

 ..ىرا العمل لنم  اىدي مجٍعاً
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 رفبٌــــعانكر وـــشان
 لعدـ، سبحاف الذي ممؾ فقدر، وخمؽومنشأ الخمؽ مف ا ،الحمد والشكر هلل رب العالميف خالؽ الموح والقمـ  
تقى، بقى، والقمب األالو وصحبو وسمـ، صاحب الكتاب األ وصَؿ الميـ وسمـ عمى سيدنا محمد وعمى ،فنشر

 المشيود. اليوـ نقى، صاحب الشرع المحمود، وشفيعنا فيوالثوب األ

األستاذ  لمشرفي ضمو وأشير بالبناف والشكر والعرفافصاحب الحؽ حقو، وذا الفضؿ ف فيَ يسعدني أف أ      
شرافو الكريـ عمى رسالتي إ مدة ذاكرًا وشاكرًا فضمو وجيوده وتوجيياتو خالؿ دوريـــال احمد داــنجم عب الدكتور

– لمعموـ االنسانية أساتذتي في قسـ الجغرافية كمية التربية جميع إلى واالحتراـكما أتقدـ بجزيؿ الشكر  ،ىذه
وشكري لكؿ مف رئاسة جامعة تكريت، وعمادة كمية التربية  ،العممي عدادٍ ألما أسيموا فيو مف  جامعة تكريت
مكتبة جامعة تكريت، وال في العامة لممكتبة المركزيةمانة األ العامميف في كؿ مف إلىوتقديري  لمعموـ اإلنسانية

كؿ العامميف في وزارة  إلىوشكري  ،جامعة المستنصريةال في جامعة كركوؾ، والمكتبة المركزية في المركزية
ات حصاءكركوؾ قسـ اإل ، ومديرية صحة كركوؾ، والموظؼ في دائرة صحةكركوؾ إحصاء، ومديرية التخطيط
، لما قدموه لي مف عوف في توفير البيانات الدراسة مدة ةطيم بالمساعدة الذي لـ يبخؿحمد قاسم أالسيد الحياتية 

 يـ اهلل.ات السكانية وفقحصاءواإل

و  غسافو  رـــمــعو  رــــزبي  د العـأوالً وكؿ مف  (انــد سمطــحمأ)نصاؼ ال انسى فضؿ العـ ومف باب اإل      
 فترة الدراسة حفظيـ اهلل. ؿساندوني ماديًا ومعنويًا خال فالذيوابف العمة )إبراىيـ الدوري(   )عمي احمد(شياب و

 نجاز ىذا العمؿ.ي العرفاف بالجميؿ اشكر جميع مف أعانني عمى إومف دواع   

 .ياد نعمانأفي قسـ الجغرافية وخاصة الزميؿ وفي الختاـ اشكر جميع زمالئي   

 

 

 ((وامتنانيشكري  جميعاً  اليكم ))

                                                                                                      
مـــــــــروان
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 ادلسخخهص

 أىمية في التنمية ييتـ الباحثوف في حقوؿ المعرفة المختمفة بدراسة الخصوبة السكانية، لما ليا مف        
ورسـ وتبني خطط لممستقبؿ عمى أساسيا، وأشارت العديد مف الدراسات االقتصادية واالجتماعية لمبمد، 

النظرية والتطبيقية إلى أف الخصوبة ىي العنصر األكثر فعالية في نمو السكاف، وغالبًا ما تفوؽ عنصري 
ة حتمية بالضرورة كما في عنصر الوفيات، إذ الوفيات واليجرة في ظؿ الظروؼ االعتيادية، وليست ظاىر 

يمكف التحكـ بيا، لذا كاف مف الواجب دراستيا ألىميتيا البالغة بصفتيا أحد المتغيرات الرئيسية المساىمة 
 في ترشيد السموؾ السكاني أو زيادة عدده بما يتوافؽ وخطط التنمية.

عمى مستوى  لخصوبة السكانية وتوزيعيااف اليدؼ مف الدراسة ىو قياس معدالت اوبالتالي         
في المحافظة والتعرؼ عمى التبايف في ما بينيا، والتعرؼ عمى اىـ المتغيرات المؤثرة الوحدات االدارية 

فييا، ثـ بياف االتجاه المستقبمي ليا، إذ تعد المحافظة مف المناطؽ التي تفتقر لمثؿ ىذه الدراسات بشكميا 
 التفصيمي. 

بالدراسة الميدانية لعاـ  محافظة كركوؾ واستكممت بياناتيا اعتمدت الدراسة عمى بيانات دائرة صحة      
عينة  ٖٖ٘ٔ، مف خالؿ تصميـ استمارة االستبانة  والتي وزعت عمى عينة البحث والبالغ حجميا ٜٕٔٓ

والبيئة، كما استخدمت رية ا( أسرة موزعة بحسب الوحدات اإلدٜ٘ٙ,ٖٖٖمف مجموع عدد األسر والبالغ )
الدراسة بعض األساليب الكمية لتحميؿ معطيات الدراسة والمتمثمة بالدرجة المعيارية في توزيع الظواىر 

معدؿ المختمفة كؿ حسب قيمتيا، واستخداـ معامؿ االرتباط البسيط )بيرسوف( لتوضيح العالقة بيف 
 .  أي بيف متغير واخر فيما بينيا وبيف المتغيرات ،الخصوبة العاـ والمتغيرات المؤثرة فيو

ئي لسكاف المحافظة بانخفاض مجموعة مف االستنتاجات، منيا تميز مرحمة التحوؿ البيل الدراسة تتوصم
سكاف الريؼ مقارنة بنسبة سكاف الحضر، واف ىناؾ تباينًا مكانيًا واضحًا لظاىرة الخصوبة السكانية  نسبة

جاء نتيجة  مجموعة عوامؿ  الدراسة، وأف ىذا التبايف لمنطقةحسب الوحدات اإلدارية والبيئة 
ومتغيرات)ديمغرافية، اجتماعية، اقتصادية(، واف ىذه المتغيرات يؤثر  بعضيا طرديا والبعض اآلخر 
عكسيا في معدالت الخصوبة السكانية، كما أف النساء في منطقة الدراسة الزلف يعوضف انفسيف 

( ٘,ٔقيمة معدؿ التكاثر االجمالي في منطقة الدراسة البالغة ) مف خالؿ ويساىمف في النمو السكاني
عدـ وجود سياسة سكانية واضحة تتبناىا مؤسسات الدولة ذات العالقة،  الدراسة، بينما أظيرت امرأة/مولدة
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موف إلى تبني نظاـ تنظيـ األسرة، و منطقة الدراسة تميؿ نحو انخفاض يواف ُاسر منطقة الدراسة يم
 الخصوبة بشكؿ عاـ في المستقبؿ.مستويات 

واختتـ البحث بوضع عدد مف المقترحات التي يرى فييا حاًل لبعض المشاكؿ والسمبيات، ومف          
معدالت الخصوبة بيف الوحدات اإلدارية لمحافظة كركوؾ لتسييؿ  في توزيع أىميا محاولة إيجاد توازف

ت مختصة لتنظيـ األسرة تتناسب وعدد الوحدات اإلدارية تنفيذ خطط التنمية المنشودة، وضرورة فتح عيادا
فييا مع توعية النساء بأىمية ىذه العيادات بأنيا ال تقتصر عمى منع الحمؿ فقط إنما تشمؿ رعاية األـ 
والطفؿ ومتابعة صحة األـ الحامؿ ومعالجة العقـ، فضال عف طرح مفيوـ تنظيـ األسرة ضمف المناىج 

 الدراسية.
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 ادلقذيت:
 لمنمو السكاني المصدر الرئيس عدتُ في دراسة السكاف، فيي  األساسيةعد الخصوبة مف العناصر تُ        

في ظؿ الظروؼ االعتيادية التي تخمو مف انتشار االمراض واالوبئة المعدية والحروب التي تدفع بالسكاف 
، الوفيات ولما كانت اليجرة لما كانتفموال الوالدات  ددُ فراد جُ أإلى المجتمع باعتبارىا تضيؼ  الى اليجرة،

، تعني انتقاؿ الفرد مف مكاف ألخر السكاني والتي: كأحد عناصر النمو أوالً فيي بذلؾ تفوؽ اليجرة 
اذا ما  يمكف التحكـ بو عنصر حالة حتمية يصعب التحكـ بيا، بينما الخصوبة عدتُ والوفيات ثانيا: والتي 

و غير مباشر، كالمتغير الديموغرافي واالجتماعي أبشكؿ مباشر  بو تؤثرثرات التي تعرفنا عمى المؤ 
 .واالقتصادي
 عبر عنيا بعدد المواليد األحياءكاني يُ في مجتمع س يطمؽ لمداللة عمى ظاىرة اإلنجاب ة لفظوالخصوب

، ( سنةٜٗ_٘ٔ) أي عدد والدات النساء في سف الحمؿ اإلنجاب الفعمي لألطفاؿ،فالخصوبة تعني 
عدة ب تأثرىا احد نتيجةوتختمؼ الخصوبة مف مكاف ألخر ومف مجتمع ألخر كما تختمؼ في المجتمع الو 

مف سكاف الحضر،  لإلنجاب  رغبةً  غنياء ىـ اقؿ إنجابا لألطفاؿ وسكاف الريؼ أكثرعوامؿ، فالسكاف األ
، فيي بذلؾ تتأرجح وحدة ادارية واخرىوبيف  أخرىبينما تختمؼ مستويات الخصوبة السكانية بيف بيئة و 

 التبايف.ـ في ىذا عدديا صعودا ونزوال تبعا لمجموعة مؤثرات ومتغيرات تسيُ 
مجموعة مصادر منيا مكتبية كالكتب والمراجع والدوريات ومنيا  اعتمدت الدراسة عمىليذا الغرض       

اتبعت  كما ،االستبانة ، مف خالؿ تصميـ استمارةٜٕٔٓعاـ بالدراسة الميدانية ل البيانات كممتواستُ 
 .تحميمياو  الظاىرة توزيعفي والتحميمي القائـ عمى عممية الدراسة المنيج الوص

تناوؿ الفصؿ  النتائج والتوصيات، اذ إلى ضافةتقسيميا اربع فصوؿ باإل إلىمتطمبات الدراسة  اقتضت 
 االطار النظري األوؿ: تضمف مبحثيف والنظري لمدراسة والواقع السكاني لمحافظة كركوؾ  الدليؿ األوؿ
 (.ٜٕٔٓ -ٜٕٓٓفيتألؼ مف الواقع السكاني لمحافظة كركوؾ لممدة ) :ما الثانيأ، لمدراسة

 .في محافظة كركوؾ وتباينيا المكانيمقاييس الخصوبة السكانية  فجاء تحت عنوافما الفصؿ الثاني: أ
 شمؿ مبحثيف إلى ىذا الفصؿ قسـ، المتغيرات المؤثرة في الخصوبة السكانية الفصؿ الثالث وتضمف 

اختبار عالقة  : فيتضمفما الثانيأت المؤثرة في الخصوبة السكانية  الجغرافي لممتغيراالتحميؿ  :األوؿ
 .إحصائياً  ةالمتغيرات المؤثرة بمعدؿ الخصوبة العام

 مبحثيف ذ تضمفإ، واتجاىاتيامستقبؿ الخصوبة السكانية في محافظة كركوؾ  فيولرابع فجاء اما الفصؿ أ 
 التصورات المستقبمية لمخصوبة.. والثاني:  وتنظيـ االسرة السياسة السكانيةدور : األوؿ

 والتوصيات. تواختتمت الدراسة باالستنتاجا
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 نهذراست: االطبر اننظري األولادلبحث 
 : يشكهت انذراست:أوالا 

التي تمثػؿ انطالقػة الباحػث لغػرض  األساسيةتعد مشكمة الدراسة في أية دراسة جغرافية النواة      
ى مػف خطػوات البحػث وىنػا األولػاإلجابة عنيا، واف اختيار مشكمو البحث وتحديدىا بعناية تمثػؿ الخطػوة 

ىػؿ معػدالت الخصػوبة  ويتحدد مشكمة الدراسة بالسػؤاؿ الػرئيس التػالي  (ٔ) يمكف تحديد مشكمة الدراسة
 متغيػرات التػي تػؤثر فييػامتسػاوية بػيف وحػدات منطقػة الدراسػة أـ متباينػة ومػا ىػي الالسكانية 

 :وينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس االسئمة الفرعية التالية

 ؟محافظة كركوؾ بحسب الوحدات اإلدارية والبيئة ماىي مستويات الخصوبة السكانية في .ٔ
 ؟لياأوجو التبايف المكاني  ىي وما
 ؟ماىي المتغيرات المؤثرة في الخصوبة السكانية في محافظة كركوؾ .ٕ
 ما ىو مستقبؿ الخصوبة السكانية في محافظة كركوؾ؟ .ٖ

 ثبنيب: فرضيت انذراست:
 إلىولي لمشكمة الدراسة تبيف صحتيا مف عدميا بعد التطرؽ الفرضية تخميف أو جواب أ  عدتُ        

راسة لإلجابة عف التساؤالت ، جاءت ىذه الدتقدـ حال معقوال وممكنا لمدراسةنيا تفاصيؿ الدراسة، كما أ
 نفا:آ
 في محافظة كركوؾ والبيئة ةداريالوحدات اإل بحسبالخصوبة السكانية  مستويات ىناؾ تفاوت في .ٔ

 .وكذلؾ بيف الحضر والريؼمكانيًا بيف الوحدات اإلدارية  وىذا التفاوت يتبايف
مؤثرة في  ثالث متغيرات رئيسية)متغير ديموغرافي، متغير اجتماعي، متغير اقتصادي( ىناؾ  .ٕ

 الخصوبة السكانية في محافظة كركوؾ.
 .مف المتوقع اف تشيد مستويات الخصوبة السكانية انخفاضا بعد عشر سنوات .ٖ
 
 

                                                           
1)
 

)
 .23. ص1811عبد الرزاق هحود البطيحي ،طرائك البحث الجغرافي ،بيت الحكوة ، جاهعة بغداد ، 
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 ثبنثب: هذف انذراست:

يكمف ىدؼ الدراسة في تحميؿ التبايف المكاني لمخصوبة السكانية في محافظة كركوؾ عمى وفؽ         
عنى بتحميؿ التبايف المكاني المنيج الجغرافي بشكؿ عاـ ومنيج الجغرافية السكانية بشكؿ خاص، الذي يُ 

لمنطقة الدراسة حتى يمكف توظيؼ مثؿ ىذه الدراسة ة داريلمظاىرة المدروسة وعمى مستوى الوحدات اإل
السكاني بصورة  ؿ العنصر األساس في عممية النمو فالخصوبة تمث في المجاالت التطبيقية المستقبمية،

نيا تتأثر بمجموعة مف العوامؿ  االقتصادية  التي تمعب دورا في الديمغرافية واالجتماعية و طبيعية، وا 
 .أنماطياتحديد مستوياتيا واختالؼ 

 :  :انذراست ينبهجرابعبا
، مع استخداـ تحميمياو  الظاىرة توزيعفي والتحميمي القائـ عمى عممية اتبعت الدراسة المنيج الوص     

بصيغ رياضية  ااألسموب الكمي في كثير مف موضوعات الدراسة الستخالص النتائج والتعبير عني
معادلة حجـ العينة، معادلة كاستعماؿ معادالت منيا ) ومعرفة اىـ المؤثرات فييا لقياس ظاىرة الخصوبة
 بمستقبؿ النمو السكاني(. ءالنمو السكاني، معادلة التبو  الدرجة المعيارية، معادلة

 : يربراث انذراست:خبيسبا 
 -تكمف مبررات الدراسة فيما يأتي: 

 كركوؾ.توفير قاعدة مف البيانات والمعمومات عف معدالت الخصوبة السكانية في محافظة  .ٔ
جاىاتيا والمتغيرات دراسات سكانية تفصيمية تناولت مستويات الخصوبة وات إلىافتقار محافظة كركوؾ  .ٕ

 .فيياالمؤثرة 
تعد الخصوبة السكانية مف أكثر الظواىر تأثيرا في المجاؿ التنموي، لذلؾ فإنيا تزود ذوي االىتماـ  .ٖ

 أوضاع الخصوبة عف الدراسة الميدانية التي تكشؼالنتائج واالستفادة منيا، خاصة نتائج بالبيانات و 
 .في المحافظة

 .في منطقة الدراسة اتجاىات الخصوبةمدى تأثير متغيرات الخصوبة السكانية عمى  معرفة .ٗ
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:   انذراست ميراح سبدسبا
 ى: جمع البياتاألولالمرحمة 

والنشرات والدوريات المصادر المكتبية / وتشتمؿ عمى الكتب والمراجع واإلصدارات الحكومية  .ٔ
 والدراسات المتوفرة.

و دائرة صحة  اوف اإلنمائيكوزارة التخطيط والتع /الدوائر الرسمية ذات العالقة بموضوع الدراسة .ٕ
 .ومديرية إحصاء كركوؾ كركوؾ

 :المرحمة الثانية :الدراسة الميدانية
الدراسة الميدانية ميمة وضرورية في ظؿ ندرة بعض البيانات التي يرمي الباحث الحصوؿ  تعد          

نيا سمة مف سمات العمـ الحديث التي يعتمد الباحث عمييا مف أيا، تعرؼ الدراسة الميدانية عمى عمي
 أىمية تأتي ،(ٔ)خالؿ المشاىدة والمالحظة الدقيقة والمنظمة ثـ التسجيؿ الدقيؽ لمظاىرة المدروسة

ذ إو الشخص المستباف أشر مع العينة الدراسة الميدانية مف خالؿ اتصاؿ وتماس الباحث بشكؿ مبا
وانسجاـ مع موضوع  تآلؼكذلؾ يحقؽ  يحقؽ ىذا االتصاؿ ىدؼ ميـ ىو معرفة مدى صدؽ العينة،

استنتاجات نظرية مف  إلىالبحث وتساعد الباحث في تحميؿ البيانات بعمؽ اكثر وبسرعة اكبر والوصوؿ 
التي سوؼ نستخدميا في ىذه الدراسة لسد الحاجة في  خالؿ الدراسة الميدانية بواسطة استمارة االستبياف

وسد الثغرات الخاصة بنقص بعض البيانات التي لـ يستطع الباحث الحصوؿ  نقص البيانات الضرورية
 .عمييا بالمرحمة االولى

 
 -:(ٕ)اآلتية الرياضية عمى الصيغػة  تـ االعتماد لغػػرض تحديد حجـ عينة الدراسةو 
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، مجمة الجمعية الجغرافية في األىداؼ واألساليبالدراسات الميدانية في الجغرافية، دراسة  ،( عادؿ عبد اهلل خطاب(ٔ
 .ٖٕٕص ،ٜٓٛٔبغداد ،كانوف األوؿ  ،مطبعة الحوادث (،ٔٔالعراقية / المجمد )

، يـو واألساليب والتحميؿ والكتابة، منيج البحث العممي المفسامي عزيز عباس العتبي، محمد يوسؼ حاجـ إلييتي (ٕ)
 . ٘ٛ، ص ٕٔٔٓ بغداد ،دار الكتب والوثائؽ العراقية، 
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 -حيث إف : 
   =n . حجـ العينة المطموبة 
    =t بو الخطأ المسموح المقابمة لنسبةة يجدولالقيمة ال. 
    =r احتماؿ الخطأ. 
    =n . عدد وحدات المجتمع اإلحصائي 
 

ستكوف   أسرة( ٜٖٖٖ٘ٙوالبالغ) سيتـ سحبيا مف المجتمع األصمي وبذلؾ فأف عينة الدراسة التي     
 في وحدة وفقَا لنسبة كؿ ةدارياإل وسوؼ يتـ توزيعيا بشكؿ عشوائي عمى الوحدات عينة (ٖٖ٘ٔ)

 .لمحافظة كركوؾ ةإداري( يبيف نصيب كؿ وحدة ٔالمجتمع األصمي والجدوؿ )

 :سببعب: حذود ينطقت انذراست
 :الحدود المكانية -ٔ

متر شماؿ العاصمة كيمو  ٖٕ٘عمى بعد  مف العراؽ جغرافيا تقع محافظة كركوؾ في الجية الشمالية
والسميمانية مف الجية الشرقية  ية منياالشمال الجية إلىربيؿ أت تقع ثالث محافظا وليا حدود معبغداد، 

وىي كؿ مف  قضاء ية قضأإداريا اربع الجنوبية والغربية وتضـ المحافظة  الجيتيف وصالح الديف مف
كؿ  ليو سبعة نواحي ىي إ تنتمي ية والعمرانية الذي بدورهكبر واالىـ مف الناحية السكانكركوؾ وىو األ

 .(ىنجير الممتقى، تازة خورماتو، ليالف، شواف، قرة)يايجي، التوف كوبري، مف 
داقوؽ الذي يضـ  وقضاء الحويجة الذي يضـ اليو ثالث نواحي ىي )العباسي، الرياض، الزاب(، وقضاء

  يضـ ناحية واحدة ىي )سركراف(. أيضاً و قضاء الدبس الذي ، ناحية واحدة ىي)الرشاد(
00) ض ر بيف دائرتي ع  تنحصرفما مف حيث الموقع الفمكي أ

 
,50

 
8و)( 353,

 
 ,03

 
شماال  ( 303, 

99) طوؿي وخط
 

,90
 

8 )و ( 533,
 

,52
 

 .(ٕ)والخريطة (ٔ)كما موضح في الخريطة ، شرقا  ( 553,
 الحدود الزمانية:

وتـ   منطقة الدارسة وتوزيعيا المكاني الخصوبة في كحدود زمانية لرصد ظاىرة ٜٕٔٓسنة  تمثؿ
لدراسة  ٜٕٓٓكسنة أساس لمدراسة، واخذ بعض مف بيانات عاـ  ٜٕٔٓاالعتماد عمى بيانات عاـ 

 .النمو السكاني والخصوبة بيدؼ المقارنة



 

 

 
 

7 

 (ٔجـــــــدول )
 .ٜٕٔٓعام ل محافظة كركوكفي  ة والبيئةدارياإلحسب الوحدات بعينة وحجم السر عدد االتوزيع 

الوحدات 
 اإلدارية

 )*(حجم العينة عدد االسر
 مجموع ريف حضر مجموع ريف حضر

 ٜٜٔ ٖ ٜٛٛ ٕ٘ٓٓٙٔ ٙٙ٘ ٜٖٕٗ٘ٔ م.ق.كركوك
 ٕٖ ٕٛ ٗ ٕٜ٘ٙ ٜٜٗ٘ ٜٙٚ ن.يايجي

 ٕٛ ٜ ٜٔ ٖٗٓٙ ٕٖٜٔ ٔٔٔٗ ن.التون كوبري
 ٙٔ ٖٔ ٖ ٜٖٛٗ ٜٕٙٓ ٕٜ٘ ن.الممتقى

 ٖٙ ٚٔ ٜٔ ٚٗٛٚ ٖٖٛٙ ٜٕٓٗ ن.تازة خورماتو
 ٚٔ ٛ ٜ ٜٖٚٚ ٚٛٛٔ ٕٜٛٔ ن.ليالن
 ٖٕ ٙٔ ٚ ٜٗٗٗ ٖٜٖٖ ٔ٘٘ٔ ن.شوان

 ٖٛ ٘ ٖٖ ٜٕٚٛ ٖٔٔٔ ٙٙٔٚ ن.قرة هنجير
 ٘ٛ ٖ٘ ٕٖ ٜٜٖٛٔ ٜٕٗٔٔ ٜٓٚٙ م.ق.الحويجة
 ٖٚ ٖٓ ٚ ٚٓٓٛ ٓٚٗٙ ٖٚ٘ٔ ن.العباسي
 ٖٚ ٖٓ ٚ ٖٜٜٚ ٙٛ٘ٙ ٚٓٗٔ ن.الرياض
 ٓ٘ ٖٖ ٚٔ ٜٚٚٓٔ ٖٓٛٚ ٜٜٖٖ ن.الزاب

 ٛٙ ٘ٗ ٖٕ ٖٙٛٗٔ ٜٛٙٚ ٜ٘ٓ٘ م.ق.داقوق
 ٕٔ ٜ ٖ ٜٕٓ٘ ٖٕٗٗ ٚٗٔ ن.الرشاد
 ٗٗ ٕ٘ ٜٔ ٜٜٓٙ ٓ٘٘٘ ٜ٘ٓٗ م.ق.الدبس
 ٜٔ ٚٔ ٕ ٖ٘ٔٗ ٖٖٔٚ ٕٕٗ ن.سركران
 ٖٖ٘ٔ ٖٔٗ ٕٜٔٔ ٜٖٖٖ٘ٙ ٕ٘ٚٗٚ ٜٕٓٚٛ٘ المجموع
 ،قسم الحاسبة المركزية لمبطاقة التموينية ،دائرة التخطيط والمتابعة ،باالعتماد عمى بيانات وزارة التجارة المصدر :

 .ٜٕٔٓ ،بيانات غير منشورة

  =    )*( حجم العينة لكل وحدة ادارية
 عدد االسر في الوحدة االدراية

المجموع الكمي االسر في المحافظة 
×ٔٓٓٓ 
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 (ٔخريطة )
  .ٜٕٔٓلعام موقع منطقة الدراسة بالنسبة لمعراق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

، وخريطة كركوك اإلدارية بمقياس رسم ٓٓٓٓٓٔ/ٔطة العراق اإلدارية بمقياس رسم ريالمصدر: من عمل الباحث اعتمادًا عمى خ
 .Arc Gis10.4.1برنامج باستعمال ، ٕٓٓٓٓ٘/ٔ
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 (ٕخريطة )
  .ٜٕٔٓعام  لمحافظة كركوك ةداريالتقسيمات اإل

 Arcبرنامج  ستعمالباو ، ٕٓٓٓٓ٘/ٔة بمقياس رسم داريطة كركوك اإلريالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى خ

Gis10.4.1. 
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 ثامنا: المفاهيم والمصطمحات
 لإلنجاب اإلنسافمدى نزعة  يى :الخصوبة.(ٔ) 
 : التي أنجبتيـ المرأة خالؿ  األحياءالعدد الفعمي لممواليد  إلىىي لفظة تشير  الخصوبة الفعمية

 .(ٕ)ية اإلنجابمدتيا 
 ( الخصوبة الكامنة أو الفسيولوجيةFecundity):  أو القدرة  اإلنجابوتعني قابمية المرأة عمى

 .(ٖ)عمى حمؿ األجنة في عمر الحمؿ بغض النظر عف كونيا متزوجة أـ ال
 :لدى مجموعة سكانية معينة األحياءالعدد السنوي لممواليد  يى الوالدات(ٗ). 

  دوات الميكانيكية والكيماوية التي               ىي مجموعة مف الوسائؿ واأل :سرةاألوسائل تنظيم
 لمباعدة بيف المواليد . ايتـ استخداميا مف قبؿ الزوجيف لمنع وقوع الحمؿ و 

 تجاىات  االباالعتماد عمى  ،و السابقة لمتغير ماأعمميات الحسابية لمقيمة الحالية : ىي الالتقديرات
 .المؤشرات المتعمقة بذلؾ المتغيرو 

 وتوزيعيـ العمري والنوعي   اإلجماليىي تقديرات مستقبمية لحجـ السكاف  سقاطات السكانية:اإل
مستقبؿ اتجاه معدالت السكانية السابقة وعمى افتراضات معينة ل تباالعتماد عمى نتائج التعدادا

 .(5)واليجرة الخصوبة والوفيات
 
 
 
 

                                                           

،ٔعمي لبيب، جغرافية السكاف،ط (ٔ)  .ٚٛص ،ٖٕٓٓتونس، ، الدار العربية لمعمـو
 .ٖٗٗ، صٕٕٓٓ، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر، بغداد، ٔعباس فاضؿ السعدي، جغرافية السكاف، ج (ٕ)
 .ٖٚٔ، صٜٛٛٔالموصؿ، ( طو حمادي الحديثي، جغرافية السكاف، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة ٖ)
 .ٚٛ،صمصدر سابؽعمي لبيب، جغرافية السكاف،  (ٗ)
 .ٜ، صٕٚٔٓ(،ٕٓٗٓ_ٕٕٓٓ) ،سمطنة ٌعماف ،السكانية االسقاطات المركز الوطني لإلحصاء والمعمومات،( ٘)
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 : انذراسبث انسببقت: حبسعبا 

 انذراسبث انعراقيت:-ٔ

الدراسة تبايف مكاني لمستوى الوالدات حسب  أظيرت (1)السامرائي إبراهيمدراسة حسين عموان  -
متغير نسبة  أظيرتقوانيف مقايس الخصوبة السكانية نتيجة عدة عوامؿ ساىمت في ذلؾ، كما 

عف وجود عالقة  طردية بيف ارتفاع  كشفتالمتزوجات اىـ عامؿ في تبايف ظاىرة الخصوبة حيث 
عالقة عكسية بيف عمر المرأة عند الزواج  أظيرتالعاـ و  اإلنجابنسبة النساء المتزوجات ومعدؿ 

 ومتوسط عمر المواليد.
ف الزواج كمما كاف مبكرا ارتفعت معو أ إلىتوصمت الدراسة  (3)عبدا الدليمي محمود كطاع ةدراس  -

ستوى التعميمي لممرأة، حيث بينت عالقة عكسية بيف الخصوبة والم أظيرتكما  اإلنجابمستويات 
انخفاض استخداـ  أيضاً  أظيرتتنخفض مع مستويات التحضر المرتفعة، و ف الخصوبة إالدراسة 

 .وسائؿ تحديد النسؿ في المحافظة نتيجة اعتقاد ديني يحـر ىذه الوسائؿ
الدراسة انخفاض معالت الخصوبة الكمية في العراؽ مف  أظيرت (2)حصا لإلدراسة الجهاز المركزي  -

ف النساء الصغيرات نسبيا بعمر أ أظيرتكما  ،ٕٙٓٓ امرأة/طفؿ (ٖ,ٗ)إلىٜٓٚٔ امرأة/طفؿ( ٚ,ٕ)
سنة تزداد لدييف مضاعفات الحمؿ والوالدة   (ٖ٘سنة والكبيرات نسبيا بعمر اكبر مف ) (ٕٓاقؿ مف )

واف ىذه  سنة،ٖ٘و تزيد عف أسنة ٕٓخر طفؿ في عمر أمف السيدات انجبف  %(ٕٖيجة لذلؾ )نتو 
 اإلنجاببعداد الراغبات أبيف   ووجدت الدراسة وجود فجوة ،رياؼكوف في األتا أعالىالمذكورة النسب 

 مف مجموع النساء. %(ٔ,ٕٛ)ال معإيتطابؽ  المتحقؽ وانو ال اإلنجابو 

                                                           

اطروحة دكتوراه الخصوبة السكانية وتباينيا المكاني في محافظة صالح الديف،  ،إبراىيـ السامرائيحسيف عمواف (ٔ) 
 .ٜٜ٘ٔ)غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

محمود كطاع عبد اهلل الدليمي، القيـ االجتماعية واإلنجاب في محافظة االنبار، اطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كمية  (ٕ)
 .ٕٙٓٓاآلداب، جامعة بغداد، 

، اتجاىات اإلنجاب وتنظيـ األسرة صاء وتكنموجيا المعموماتلإلح، الجياز المركزي والتعاوف االنمائي وزارة التخطيط ((ٖ
 .ٖٔ،صٕٚٓٓ،التحديات والتدخالت في العراؽ
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كشفت الدراسة عف وجود تبايف مكاني لمخصوبة السكانية بيف الوحدات  (1)دراسة نوال صافي عموان -
بينما بمغ أدناه في مراكز األقضية، كما كشؼ اإلدارية لمحافظة النجؼ بمغ أعاله في نواحي المحافظة 

 ٕٚٓٓو ٜٜٚٔفي عامي  بينما انخفضت ٜٚٛٔوبة الكمية عاـ الدراسة عف ارتفاع معدالت الخص
واف معدالت الخصوبة السكانية تتجو عمى الترتيب  امرأة /( طفؿ٘,ٗ()ٕ,ٙوسجمت لكال العامييف )

 نحو االنخفاض في المستقبؿ.
كشفت الدراسة عف عدـ وجود تبايف حاد في مستويات الخصوبة بيف  (3)فياضدراسة هشام نعمة   -

واف اقؿ معدؿ فييا كاف في محافظة بغداد بينما قسمت الدراسة بقية المحافظات  المحافظات العراقية،
كدت أما ك محافظات غربية وشرقية ترتفع فييا معدالت الخصوبة في الجانب الغربي عف الشرقي، إلى

 اجتماعية واقتصادية. ألسبابباالنخفاض التدريجي  تاخذ الخصوبة معدالت فأالدراسة 
دؿ الخصوبة مع اف إلىتوصمت الدراسة  (2)وعمي داوود محمد سرحان دراسة حسين عمي عبد الراوي -

سنة  امرأة/مولود (ٜ,ٖ)إلى ٜٜٚٔسنة  امرأة/دو مول (ٖ,٘ذ انخفض مف )إالكمي اخذ باالنخفاض 
سجمت  قضائي الفموجة وىيتكما كشفت الدراسة عف وجود تفاوت في معدالت الخصوبة بيف  ،ٖٕٔٓ

 رياؼ اعمى المستويات.فيو مناطؽ األ
و أمستوى دخؿ الفرد و  الخصوبة ف العالقة بيفأ إلىتوصمت الدراسة ( 4)دراسة خالد سرحان مطر -

منحى متذبذب خاصة في المناطؽ الريفية فتجد بعض  تأخذنما إليست دائما عالقة عكسية  سرةاأل
لـ يمعب دور ميـ في ىذه العوائؿ الميسورة ذات مستوى خصوبة عالي واف مؤثر مستوى الدخؿ 

 اال  األسررفع مستويات الخصوبة لدى ىذه  في اسيـخر أساسي لمؤثر نما كاف الدور األإالمناطؽ 
 .اإلنجابىو المتغير االجتماعي لما تحممو مف عادات وتقاليد تشجع عمى و 

                                                           

نواؿ صافي عمواف، تحميؿ العالقات المكانية لمخصوبة السكانية في محافظة النجؼ االشرؼ، رسالة ماجستير)غير  ((ٔ
 .ٕٛٓٓ كمية التربية لمبنات، جامعة الكوفة، منشورة(

لمعـو االجتماعية،  نعمة فياض، الخصوبة السكانية في العراؽ تطورىا والعوامؿ المؤثرة فييا، مجمة عمرافىشاـ  (ٕ)
 . ٖٕٔٓ، ٖ،العددالدوحة، قطر

ربية يس الخصوبة السكانية لقضائي الفموجة وىيت، كمية التيحسيف عمي عبد الراوي، عمي داود محمد سرحاف، مقا (ٖ)
 .ٕٕٔ،صٕ٘ٔٓ، ٕالعدد،ٕمجمد االنبار،، جامعة لمعمـو اإلنسانية

في تبايف معدالت الخصوبة السكانية في قضاء المسيب،  يؿ المكاني لمستويات الدخؿ واثرهخالد سرحاف مطر، التحم (ٗ)
 .ٜٕٔٓرسالة ماجستير )غير منشورة(،كمية اآلداب ،جامعة القادسية،
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 انذراسبث انعربيت:-9

انخفاض الخصوبة بمستويات  إلىدت أف الحرب في لبناف إالدراسة  أظيرت (1)دراسة محمد فاعور -
 كبيرة وليا دور سمبي عمى انخفاض معدالت الخصوبة بشكؿ عاـ.                      

ـ وعدد المواليد فكمما بيف عمر األالدراسة عالقة طردية  أظيرت (3)محمد عبدالمجيد حسيندراسة  -
في  التأثير  اً كبير  اً قامة السابؽ يمعب دور ف مكاف اإلإ أظيرتـ كبيرا ارتفعت المواليد، كما كاف سف األ

انجابا مف ي لمنساء فالنساء الحضريات المواتي كف يقمف في الريؼ سابقا اكثر اإلنجابعمى السموؾ 
 .صالً أالالتي يقمف في الحضر 

مارات العربية المتحدة ارتفاع مستويات الدراسة في دولة اإل أظيرت (2)دراسة فايز محمد العيسوي -
بناء سواء عمى مستوى كبر مف األأيـ رغبة في انجاب عدد الخصوبة واف اكثر مف نصؼ السكاف لدي

 و الحضر.أالريؼ 
%( مف التبايف في معدؿ اإلنجاب لدى ٕٚىذه الدراسة أظيرت أف )( 4)دراسة الباحث محمود عطايا -

النساء يعزى إلى عدد مف المتغيرات والتي منيا )العمر الحالي لممرأة، عدد سنوات التعميـ التي أتمتيا 
الذيف تفضؿ المرأة إنجابيـ  األطفاؿالحالة العممية لممرأة، عدد المرأة بنجاح، العمر عند الزواج األوؿ، 
، عدد األسرة، العمر عند االستعماؿ األوؿ لوسائؿ تنظيـ األسرةطيمة حياتيا، استعماؿ وسائؿ تنظيـ 

 ( .األسرةعند المرأة لدى استعماليا األوؿ لوسائؿ تنظيـ  األطفاؿ

                                                           

المجمد الثامف عشر ، مجمة العمـو االجتماعية، جامعة الكويتلمرأة المبنانية، ، أثر الحرب عمى خصوبة امحمد فاعور ((ٔ
 .  ٜٜٓٔ، ربيع ، العدد األوؿ

محمد عبد المجيد حسيف، العوامؿ االجتماعية واالقتصادية المؤثرة عمى خصوبة المرأة في مدينة راـ اهلل، رسالة ( (ٕ
 . ٕٗٓٓجامعة النجاح الوطنية، فمسطيف، ،كمية اآلداب ماجستير )غير منشورة(،

فايز محمد العيسوي، المحددات االقتصادية واالجتماعية وتأثيرىا عمى تفاوت مستويات الخصوبة عند المرأة (ٖ) 
 .ٕٙٓٓ، ٖٛٓاإلماراتية )رؤية جغرافية(، مجمة الجمعية الجغرافية الكويتية، الكويت، العدد 

النساء المواتي سبؽ ليف الزواج في الضفة  ، بعض المحددات االجتماعية واالقتصادية لإلنجاب عندمحمود عطايا (ٗ)
 .ٕٚٓٓة السياسات السكانية ، ، الجياز المركزي لإلحصاء دائر يةلغربية ، وزارة التخطيط الفمسطينا
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الحياة الزوجية عمى معدالت  مدةف ىناؾ اثر واضح لطوؿ أبينت الدراسة  (1)دراسة محمد حسن زقوت -
    فاة الزوجية اذ بمغ ىذه المعدؿ مالمنجبيف مع زيادة مدة الحي األطفاؿذ يرتفع معدؿ إ ،اإلنجاب

 (ٔ,ٚ) إلىسنوات بينما ارتفع  (٘( طفؿ لمنساء الالتي حياتيف الزوجية استمرت اقؿ مف )ٙ,ٔ-ٔ)
 (سنة فاكثر.ٖٓحياتيف الزوجية ) تلمنساء المواتي امتدطفؿ، 

 الخاـ المواليدفاض معدؿ خكشفت الدراسة عف ان (3)الهمالي إبراهيمدراسة محمد مرسال عمي ومحمد  -
ؿ وبالتالي انخفاض معد ٕٕٔٓسنة %(ٕٚ) إلىٖٜٚٔسنة  %(ٚ,ٙٗفي المجتمع الميبي مف )

 اإلنجابو الجامعي في تقميص مدة أعدادي سياـ التعميـ سواء اإلإالخصوبة الكمية لممجتمع نتيجة 
 .في العمؿ خارج المنزؿ ناثاإلمساىمة  إلى ضافةباإل

 : انذراسبث االجنبيت-3
Tim dyson دراسة -

التي تناولت دراسة عشر سنوات قادمة في اليند لمعرفة اتجاىات ومستويات  (2)
وأشارت  ،لمخصوبة في اليندالخصوبة في اليند آخذة بنظر االعتبار المستويات العالية والمرتفعة 

عمى واقع حاؿ المواليد  لتوقعات المستقبمية لمخصوبة بناءً ضرورة األخذ بنظر االعتبار ا إلىالدراسة 
حيث بات مف الضروري في البحث اعتماد سياسة تأخذ بنظر االعتبار خفض معدالت  ،ومعدالتيا

و مف أىـ أسباب ارتفاع معدالت الخصوبة في اليند ىو ارتفاع معدالت الوفيات  ،الخصوبة مستقبالً 
قائمًا رغـ التطور الصحي و  متوارثا وقد بقي أثر ىذا العامؿ ،خاصة في أواخر القرف الثامف عشر

 الحالي.

 Andrew، Angela كاًل مندراسة  -
التي استخدمت فييا طريقة المسح بالعينة لممجتمع المصري ( 4)

مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر في الخصوبة الفعمية وىي  إلىوقد توصؿ البحث  ،ٕٓٓٓعاـ  في

                                                           

كمية اآلداب،  محمد حسف زقوت، مستويات الخصوبة في محافظة شماؿ غزة، رسالة ماجستير)غير منشورة(،( (ٔ
 .ٖٕٔٓالجامعة االسالمية،

مة أبحاث كمية اآلداب ، مجالطبيعية عمى حجـ األسرة الميبيةاليمالي، اثر الزيادة  إبراىيـمحمد مرساؿ عمي، محمد  (ٕ)
 .ٕٕٓٓمارس، ،٘ٔالعدد ،،جامعة سرت

(3) Tim Dyson , On the Future of human fertility in India . www . un . org / esal …/ 

completing Fertility / Revised Syson paper . PDF .  

(4) Angela Baschieri , Andrew Himde , The Proximate determinants of fertility and birth 

intervals in Egyot : An application of calendar data , A journal of demographic research . 

Vol . 16 , Article 3, Germany published 30 , Jan 2007 , pp . 59-96 . www . demographic . 

research . org .   
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ة الفعمية ومدة الوالدة ولمربط بيف الخصوب ،الزواج المبكر والرضاعة الطبيعية وموانع الحمؿ واإلجياض
 ،الحالتيف نتائج مرضية مف خالؿ العينة حيث العالقة العكسية بيف إلىفقد توصمت  ،وآخر بيف مولود

 الخصوبة الفعمية . انخفضت أخرىما تباعدت المدة بيف والدة و مأي ك

 Gebremariaدراسة  -
التي أكدت دور النزاعات والحروب في خفض الخصوبة وأف دور ىذا  (1)
وبطبيعة الحاؿ إف   ،لمعديد مف االريترييف لقد كاف ىذا العامؿ مخيفاً و  ،المتغير يكوف لمدة محددة

 ،ذ الظروؼ غير المالئمة وغير اآلمنة لذلؾلحرب( قد اثر في  تأخر الزواج، وا  العامؿ العسكري )ا
ومف ثـ مف الممكف اعتماد سياسة سكانية لرفع  ،فإف األمر قد يتطمب المعالجة اآلنية والمستقبمية

ورفع مستويات  أوالً مستويات الحياة المستوى الثقافي واالجتماعي لمسكاف معيارًا أساسيَا لتحسيف 
 الخصوبة ثانيًا . 

خالليا أف عامؿ الديانة  أظيرتطبقت ىذه الدراسة عمى الشعب اليندوسي و  (ٕ)   Borooahدراسة   -
ىو األكثر تأثيرا عمى معدالت الخصوبة، فارتفعت معدالتيا عند النساء المسممات بالمقارنة مع النساء 

 اليندوسيات .

طبقت ىذه الدراسة عمى المجتمع اإلندونيسي وظيرت مف خالليا وجود  (ٖ) Schoemaker دراسة -
الكبيرة واقؿ  سرةاأل إلىفالنساء الفقيرات لدييف ميؿ  ،سرةاألاختالفات في استخداـ وسائؿ تنظيـ 

 مقارنة بالنساء األحسف حاال مف ذوات الدخؿ المرتفع .  سرةاألاستخداما لوسائؿ تنظيـ 
 

 انذراست: هيكهيتعبشرا: 
تناوؿ  النتائج والتوصيات، اذ إلى ضافةتقسيميا اربع فصوؿ باإل إلىفرضت متطمبات الدراسة      

االطار  :األوؿ تضمف مبحثيف والنظري لمدراسة والواقع السكاني لمحافظة كركوؾ  الدليؿ األوؿالفصؿ 
المنيج مبررات الدراسة و مشكمة البحث وفرضيات الدراسة واليدؼ منيا و  يشمؿالذي  لمدراسة النظري

المتبع ومراحميا ومصادر الحصوؿ عمى بيناتيا وموقع منطقة الدراسة وحدودىا المكانية والزمانية 

                                                           

(1) Gebremariam Woldemicael , Recent Fertility decline in Eritrea : Is it a conflict – led 

transition ?, A journal of demographic research , Vo . 18 . Article2 . Germany published 7 

mar . 2008 . pp . 27-58 .   

(2) Borooah, fanith politics of demography, a study of India, European journal of  political 

economy, 2004 . 

 (3) Schoemaker, j. contraceptive use a many poor n Indonesia, intimate family daubing 

perspectives, 31(4) 2005. 
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فيتألؼ مف الواقع السكاني لمحافظة  :ما الثانيأيـ والمصطمحات وىيكمية الدراسة، والتعريؼ بالمفاى
 (.ٜٕٔٓ -ٜٕٓٓكركوؾ لممدة )

 .في محافظة كركوؾ وتباينيا المكانيمقاييس الخصوبة السكانية  فجاء تحت عنوافما الفصؿ الثاني: أ
 مبحثيف إلى ىذا الفصؿ قسـ، المتغيرات المؤثرة في الخصوبة السكانية الفصؿ الثالث وتضمف       

اختبار  : فيتضمفما الثانيأت المؤثرة في الخصوبة السكانية  التحميؿ الجغرافي لممتغيرا :األوؿ شمؿ
 .إحصائياً  ةعالقة المتغيرات المؤثرة بمعدؿ الخصوبة العام

 ذ تضمفإ، واتجاىاتيامستقبؿ الخصوبة السكانية في محافظة كركوؾ  فيولرابع فجاء اما الفصؿ أ      
 التصورات المستقبمية لمخصوبة.. والثاني:  وتنظيـ االسرة السكانيةالسياسة دور : األوؿ مبحثيف

 والتوصيات. تواختتمت الدراسة باالستنتاجا
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 انثبني ادلبحث
 (9102-9112)نهًذة انىاقع انسكبني حملبفظت كركىك

 :تمهيد

 إلىقبؿ البدء بدراسة التبايف المكاني لمخصوبة السكانية في محافظة كركوؾ البد مف التطرؽ         
الواقع السكاني لممحافظة مف حيث حجـ السكاف وتوزيع ىذا الحجـ عمى المستوييف العددي والنسبي 

ستويات م تبايف فيوالتفريؽ بيف التوزيع عمى مستوى الحضر والريؼ، الف ىذه التقسيمات ليا تأثير 
 الخصوبة السكانية في المحافظة.

عينة وزمف معيف اي النظر ليذه عداد السكاف في منطقة جغرافية مأحصر يقصد بالتوزيع العددي        
لمراد بو معرفة ما التوزيع النسبي لمسكاف فاأ ،(ٔ)ىماؿ الجانب النسبي لألعدادا  حجميا المطمؽ و بعداد األ

منطقة  فية إداريكؿ وحدة  حصةعداد عمى الرقعة الجغرافية لمنطقة الدراسة وما كيؼ تتوزع ىذه األ
ليو إساس الكمي الذي يستند فالتوزيع العددي ىو األ ،األخرىة داريالدراسة بالنسبة ال جمالي الوحدات اإل

 .(ٕ)التوزيع النسبي

 :(9102-9112نسكبٌ حمبفظت كركىك) واالهًيت اننسبيتانخىزيع انعذدي  :أوالا 

%( مف مجموع ٕ,ٗ( نسمة، تمثؿ )ٖٕٖ٘ٛ٘ٔ) ٜٕٓٓبمغ عدد سكاف محافظة كركوؾ عاـ       
%( مف ٕ,ٗ( نسمة، تمثؿ )ٖٜٜٖ٘ٙٔ) إلى ٜٕٔٓليرتفع عدد سكانيا عاـ  ،(ٕسكاف العراؽ، جدوؿ)
 مجموع سكاف العراؽ.

 

 

                                                           

كمية التربية لمعمـو  العاممة االنثوية في محافظة كركوؾ، رسالة ماجستير)غير منشورة(،صونكؿ سعود محمد، القوى ( (ٔ
 .ٙٔ_٘ٔص ،ٕٛٔٓ ، جامعة تكريت،اإلنسانية

 ضالؿ منذر منعثر الحسناوي، التبايف المكاني لتوزيع السكاف في محافظة ذي قار، رسالة ماجستير)غير منشورة(،( (ٕ
 .ٗٔ_ٖٔ،صٕٓٔٓواسط،كمية التربية، جامعة 
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 (ٕجدول )

 .(ٜٕٔٓ_ٜٕٓٓالنسبية لسكان محافظة كركوك والعراق لممدة) هميةاأل

                                          
 
 
 

                          
 

 المصدر:         
محافظة  إحصا وتكنموجيا المعمومات، مديرية  حصا الجهاز المركزي لإل ،والتعاون االنمائيوزارة التخطيط  .ٔ

 م،)بيانات غير منشورة(.ٜٕٓٓكركوك، تقديرات السكان لعام
محافظة  إحصا وتكنموجيا المعمومات، مديرية  حصا الجهاز المركزي لإل،اإلنمائي وزارة التخطيط والتعاون  .ٕ

  .م،)بيانات غير منشورة(ٜٕٔٓكركوك، تقديرات السكان لعام
 

ارتفاع معدالت النمو السكاني في المحافظة  إلىعداد السكاف يعود أف ىذا االرتفاع في إ        
كموجات اليجرة  أخرىكارتفاع معدالت الخصوبة بشكؿ عاـ ومنيا تعود ألسباب  طبيعيةمنيا  سبابأل

لعمميات عسكرية  مف المحافظة محافظة نتيجة ما تعرضت لو مناطؽال اوالنزوح الذي تعرضت لي
ماف نسبي آذب السكاني سواء لما تنعـ بو مف قطاب الجأحيث كانت وماتزاؿ المحافظة احدى متتالية 

المحافظات بعض ؽ ( او لما تتمتع بو في الوقت الحاضر مف خدمات تفو ٖٕٓٓبعد حرب العراؽ عاـ)
 القريبة منيا.

ى في األولفقد احتؿ مركز قضاء كركوؾ المرتبة  ،ٜٕٓٓة لعاـ داريما عمى مستوى الوحدات اإلأ       
 ،مف مجموع سكاف المحافظة %(ٕ,ٜ٘نسمة يمثؿ ) (ٗٗٗٗٛٚذ بمغ عدد سكانو )إحجـ السكاف 

تتركز فيو اغمب المؤسسات الحكومية الذي  واالقتصادي داري(، كونو يمثؿ المركز اإلٖجدوؿ)
ذ بمغ عدد إسكاف المحافظة  مجموعواالقتصادية، ثـ جاء بالمرتبة الثانية مركز قضاء الحويجة مف 

ذ يعد مركز قضاء الحويجة إ ،جمالي سكاف المحافظةإ%( مف ٜ,ٚ( نسمة، يمثؿ)ٖٗ٘ٗٓٔسكانو )
الكثير مف القرى  إلى ضافةا  باإلاريإدمتصمة بو  أخرىالمركز الحضري الذي يخدـ ثالثة نواحي 

 .التابعة لووالقصبات 

 

 % حجم سكان العراق حجم سكان المحافظة السنوات

ٕٜٓٓ ٖٕٖٔ٘ٛ٘ ٖٔٙٙٗٗٙٙ ٗ,ٕ 

ٕٜٓٔ ٖٜٜٖٔٙ٘ ٖٜٕٜٔٚٛٛ ٗ,ٕ 
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 (ٖجدول)

-ٜٕٓٓلممدة ) ةداريبحسب الوحدات اإل لسكان محافظة كركوك واالهمية النسبية يالتوزيع العدد
ٕٜٓٔ). 

 ةداريالوحدات اإل
حجم السكان 

ٕٜٓٓ 
% 

حجم السكان 
ٕٜٓٔ 

% 

 ٔٙ ٜٙٗٓٓٓٔ ٕ,ٜ٘ ٗٗٗٗٛٚ م.ق. كركوك
 ٚ,ٔ ٕٚٓٙٛ ٜ,ٔ ٕٙٗٚٗ ن.يايجي

 ٙ,ٕ ٜٕٖٛٗ ٚ,ٕ ٕٖٚٗ٘ ن.التون كوبري
 ٔ ٜٕٗٙٔ ٔ,ٔ ٚٙٔٗٔ ن.الممتقى

 ٕ,ٕ ٖٛٙ٘٘ ٕ,ٕ ٖٜٕٛٗ ن.تازة خورماتو
 ٕ,ٔ ٜٗٔٛٔ ٕ,ٔ ٘ٙٗٙٔ ن.ليالن
 ٚ,ٓ ٕٜٗٔٔ ٛ,ٓ ٕٔٔٓٔ ن.شوان

 ٛ,ٓ ٕ٘٘٘ٔ ٛ,ٓ ٗٙٔٓٔ ن.قرة هنجير
 ٙ,ٚ ٖٕٙ٘ٛٔ ٜ,ٚ ٖٗ٘ٗٓٔ م.ق.الحويجة
 ٗ,ٖ ٜٔٙ٘٘ ٙ,ٖ ٖٜٔٛٗ ن.العباسي
 ٛ,ٖ ٜٕٔٓٙ ٗ ٖٗٓ٘٘ ن.الرياض
 ٙ,ٖ ٕٜٓٔ٘ ٛ,ٖ ٔ٘ٔٓ٘ ن.الزاب

 ٕ,ٗ ٖٛٔٛٙ ٗ,ٗ ٜٚٙٚ٘ م.ق.داقوق
 ٛ,ٔ ٕٖٜٕٗ ٜ,ٔ ٜٕٗٙ٘ ن.الرشاد
 ٔ,ٖ ٖٙ٘ٔ٘ ٖ,ٖ ٖٕٖٔٗ م.ق.الدبس
 ٖ,ٔ ٕٗٚٓٔ ٗ,ٔ ٖٛٓٛٔ ن.سركران
 ٓٓٔ ٖٜٜٖ٘ٙٔ ٓٓٔ ٖٕٖ٘ٛ٘ٔ المجموع

 المصدر:
محافظة  إحصا وتكنموجيا المعمومات، مديرية  حصا الجهاز المركزي لإل ،نمائيوالتعاون اإل وزارة التخطيط  .ٔ

 م،)بيانات غير منشورة(.ٜٕٓٓكركوك، تقديرات السكان لعام
محافظة  إحصا وتكنموجيا المعمومات، مديرية  حصا الجهاز المركزي لإل ،نمائيوزارة التخطيط والتعاون اإل  .ٕ

 م،)بيانات غير منشورة(.ٜٕٔٓكركوك، تقديرات السكان لعام
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ومحافظة كركوؾ بشكؿ عاـ يما زراعيا واسعا يغذي سكاف محافظات العراؽ بشكؿ مقإكما يشكؿ     
قوؽ فقد ما قضاء داأ ،(ٔ)الشعير، البطيخ( ،خاص بمحاصيؿ زراعية يأتي عمى راسيا محاصيؿ)الحنطة

%( مف مجموع سكاف المحافظة ٗ,ٗيمثؿ ) ،( نسمةٜٚٙٚ٘ذ بمغ عدد سكانو )إجاء في المرتبة الثالثة 
ماـ إومقاـ  ،ماـ زيف العابديفمقاـ اإلرضو كؿ مف )أ ديني مشيد عمى ةلقضاء مركز سياحذ يعتبر اإ

واقتصادي لسكاف القضاء بشكؿ عاـ  إداريانو يمثؿ مركز  إلى ضافةماـ جابر( باإلومقاـ اإل ،اليوى
 مشروع ري ميـ.رضو أقيمت عمى أ

كبرىا )ناحية الرياض( عف أيتيا النسبية ضئيمة حيث ال يزيد فأىم األخرىة داريما الوحدات اإلأ        
%( مف ٛ,ٓ%( مف نسبة سكاف المحافظة واصغرىا كؿ مف ناحيتي )شواف، قرة ىنجير( ما نسبتو )ٗ)

 لكؿ منيما. سكاف المحافظة

ذ بمغ إى في عدد السكاف األولفقد حافظ مركز قضاء كركوؾ عمى المرتبة  ٜٕٔٓما في عاـ أ       
ي ارتفع عف أ (،ٖخريطة) %( مف مجموع سكاف المحافظةٔٙؿ )نسمة، يمث (ٜٙٗٓٓٓٔعدد سكانو )

منيا ارتفاع معدالت النمو السكاني بشكؿ عاـ نتيجة اليجرة  لألسباب%( ٛ,ٔبنسبة ) ٜٕٓٓعاـ 
ؿ  في المدينة سواء كانت واستقرار الكثير مف العوائ مركز قضاء كركوؾبتجاه ليو الداخمة إالسكانية 
بنية المدينة األ إلىذ يالحظ الزائر إ ةداريبفعؿ العمميات العسكرية في بعض وحداتيا اإل و نازحةأمياجرة 
ثار السمبية لميجرة، آما في المرتبة راضي الزراعية وىي احدى اآلاه األة فييا وتمدد المدينة بتجالعشوائي

 ،( نسمةٖٕٙ٘ٛٔالثانية فقد حافظ مركز قضاء الحويجة عمى المرتبة الثانية بعدد سكاف بمغ )
%(  لصالح ٖ,ٓ، بمغ )ٜٕٓٓاي بانخفاض نسبي عف عاـ  %( مف مجموع سكاف المحافظةٙ,ٚيمثؿ)

رىابية  آنفا نتيجة العمميات اإلذلؾ كما ذكرنا  ،ٜٕٓٓعف عاـ  مركز قضاء كركوؾ الذي ارتفت نسبتو
ما مركز قضاء داقوؽ فقد حافظ بدوره عمى أ ،ٕٗٔٓالتي تعرض ليا قضاء الحويجة بعد منتصؼ عاـ 

وبانخفاض  %( مف مجموع سكاف المحافظةٕ,ٗ( نسمة، يمثؿ )ٖٛٔٛٙبعدد سكاف بمغ ) ةالثالث رتبةالم
مف القضاء  الشرقيرىابية في الجزء لعمميات إ اآلخر%( لتعرضو ىو ٕ,ٓبمغ ) ٜٕٓٓنسبي عف عاـ 

ما بقية الوحدات أ ،منةاطؽ األوتحديدا في )ناحية الرشاد( والتي اضطر اغمب سكانيا لمنزوح تجاه المن
تذبذب بيف ارتفاع وانخفاض نتيجة عدة  اآلخرىميتو النسبية والبعض بعضيا عمى أ ة فقد حافظدارياإل
 و انخفاض الخصوبة السكانية(.مؿ منيا)اليجرة، النزوح، ارتفاع أعوا

                                                           

الزراعية في محافظة كركوؾ، رسالة ماجستير)غير  األرضسماعيؿ احمد، التغير المكاني الستعماالت إمراد  (ٔ)
 .ٕٜٔ،صٕ٘ٓٓجامعة المستنصرية،المنشورة( كمية التربية، 
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 (ٖخريطة )

 .ٜٕٔٓالتوزيع العددي لسكاف محافظة كركوؾ بحسب الوحدات اإلدارية لعاـ 

 .ARC GIS 10.4.1(, وباستعمال برنامج 3المصدر : اعتمادا على بٌانات جدول )
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 .(9102-9112انخىزيع انبيئي نسكبٌ حمبفظت كركىك نهًذة) ب:ثبني

ذ تختمؼ إ حضر وسكاف ريؼ سكاف إلى وتوزيعيـ يقصد بالتوزيع البيئي لمسكاف تصنيؼ السكاف       
خر أوبيف تخصص و  أخرىالظاىرة الجغرافية بيف دولة و  ىذه المعايير والمقاييس المعتمدة في توزيع

يستخدـ المعيار الوظيفي بينما استخدمت  اآلخروالبعض  لسكاف المدينة الحد األدنىبعضيا يستخدـ و 
ف ريؼ وحضر لما ليذا بي البيئي ساسا لمتفريؽأالذي استخدـ  داريبعض الدوؿ  ومنيا العراؽ المعيار اإل

 .(ٔ)كبيرة في الدراسات الجغرافية أىميةالتوزيع مف 

 (.9102_9112نهًذة)حىزيع سكبٌ احلضر يف حمبفظت كركىك  -0

نسمة، شكمت فييا نسبة سكاف  (ٖٕٖ٘ٛ٘ٔ،)ٜٕٓٓسكاف محافظة كركوؾ لعاـ  بمغ مجمؿ      
( نسمة، ٜٓٗٔٓ٘، )ٜٕٓٓذ بمغ عدد سكاف الحضر فييا لعاـ إسكاف الريؼ  الحضر اعمى نسبة مف

في مركز قضاء كركوؾ  نسبة تحضر %( مف مجموع  سكاف المحافظة، حيث بمغت اعمىٚ,ٔٚيمثؿ )
%( مف مجموع سكاف الحضر في ٖ,ٕٛنسمة، يمثؿ ) (ٖٕٗٔٛٚذ بمغ عدد السكاف الحضر فييا )إ
مدينة كركوؾ مف المدف المييمنة تنشط فييا الميف والحرؼ التجارية والصناعية بشكؿ  تعد  ذ إلمحافظة، ا

في المرتبة الثانية مركز قضاء  بعدىا يأتي ،الخدميةو الدوائر والمؤسسات الحكومية  إلى ضافةر باإلكبي
%( مف مجموع سكاف الحضر في ٜ,ٖ( نسمة، يمثؿ )ٖٙٚٚٙالحويجة بمجموع سكاف حضر بمغ )

المرتبة الثالثة جاءت ناحية  في ماأ ،غمبية الريفيةقدـ بدوره خدمات لمحيطو ذي األوالذي ي المحافظة
ما أ، مف مجموع سكاف حضر المحافظة (%ٗ,ٕنسمة، يمثؿ) (ٖٕ٘ٛٓالتوف كوبري بعدد سكاف بمغ )

سكانيا في الميف الزراعية، بمغت فنسبة التحضر فييا متدنية حيث يعمؿ اغمب  ةداريبقية الوحدات اإل
سكاف مجموع       %( مفٜ,ٔنسمة، يمثؿ ) (ٜٖٔٛٔا في مركز قضاء داقوؽ بعدد سكاف )أعالى

( مف ٔ,ٓنسمة، يمثؿ ) (ٖٚٓٔسكاف بمغ )دناىا عند ناحية الرشاد بعدد أالحضر في المحافظة و 
 .مجموع سكاف الحضر في المحافظة

 
 
 

                                                           

جامعة الموصؿ، صالح حميد الجنابي، جغرافية الحضر اسس وتطبيقات، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، ( (ٔ
 .ٔٔص ،ٜٚٛٔمديرية دار الكتب لمطباعة والنشر، الموصؿ، 
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 (ٗجدول )
 لممدة ةداريبحسب الوحدات اإل في محافظة كركوك (الحضر)لسكان  واالهمية النسبية يوزيع العددتال

(ٕٜٓٓ_ٕٜٓٔ). 

حجم السكان  ةداريالوحدات اإل
حجم السكان  % ٜٕٓٓالحضر لعام 

 % ٜٕٔٓالحضر لعام 

 ٖ,ٕٛ ٜٜٙٚٛٚ ٖ,ٕٛ ٖٕٗٔٛٚ م.ق. كركوك
 ٖ,ٓ ٖٔٓٗ ٖ,ٓ ٖٓٙٔ ن.يايجي

 ٗ,ٕ ٕٜٕ٘ٗ ٗ,ٕ ٖٕ٘ٛٓ ن.التون كوبري
 ٕ,ٓ ٜٕٚٚ ٕ,ٓ ٕٛٚٔ ن.الممتقى

 ٙ,ٔ ٜٜٚٓٔ ٙ,ٔ ٜٗ٘ٗٔ ن.تازة خورماتو
 ٛ,ٓ ٕٜٜٔ ٛ,ٓ ٙٚٚٚ ن.ليالن
 ٖ,ٓ ٖٓٗٚ ٖ,ٓ ٕٖٜٕ ن.شوان

 ٛ,ٓ ٖٜٙٔ ٛ,ٓ ٔٙٔٚ ن.قرة هنجير
 ٜ,ٖ ٜٜٔٙٗ ٜ,ٖ ٖٙٚٚٙ م.ق.الحويجة
 ٜ,ٓ ٓٗٚٓٔ ٜ,ٓ ٛٔٗٛ ن.العباسي
 ٜ,ٓ ٖٜٔٓٔ ٜ,ٓ ٛٙ٘ٛ ن.الرياض
 ٘,ٔ ٖ٘ٙٛٔ ٘,ٔ ٙٓٙٗٔ ن.الزاب

 ٜ,ٔ ٕٖٖٕٚ ٜ,ٔ ٜٖٔٛٔ م.ق.داقوق
 ٔ,ٓ ٛٙٙٔ ٔ,ٓ ٖٚٓٔ ن.الرشاد
 ٛ,ٔ ٕٕٛٚٔ ٛ,ٔ ٖٚٓٚٔ م.ق.الدبس
 ٕ,ٓ ٜٕٗٔ ٕ,ٓ ٗٛٙٔ ن.سركران
 ٓٓٔ ٕٕٕٓٔٔٔ ٓٓٔ ٜٓٗٔٓ٘ المجموع

 المصدر:
محافظة  إحصا وتكنموجيا المعمومات، مديرية  حصا الجهاز المركزي لإل ،وزارة التخطيط والتعاون االنمائي .ٔ

 م،)بيانات غير منشورة(.ٜٕٓٓكركوك، تقديرات السكان لعام
محافظة  إحصا وتكنموجيا المعمومات، مديرية  حصا الجهاز المركزي لإل ،وزارة التخطيط والتعاون االنمائي .ٕ

 .م،)بيانات غير منشورة(ٜٕٔٓكركوك، تقديرات السكان لعام
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نسمة، وسكاف  (ٖٜٜٖ٘ٙٔذ بمغ )إتفع عدد سكاف المحافظة بشكؿ عاـ فقد ار  ٜٕٔٓما في عاـ أ
عاـ ي بفارؽ كبير عف أ،  نسمة (ٕٕٕٓٔٔٔلسكاف الحضر فييا)ذ بمغ عدد اإص الحضر بشكؿ خا

كما ، ٜٕٓٓ%( عف عاـ ٚ,ٕٔ)تبمغ وبنسبة زيادةنسمة،  (ٕٕٓٚٓٙوبزيادة مطمقة بمغت) ٜٕٓٓ
%( مف ٜ,ٖٚ) إلى ٜٕٔٓ( لتصؿ عاـ ٚ,ٔٚ) ٜٕٓٓنسبة السكاف الحضر والبالغة عاـ  فعتتر ا

جاءت ىذه الزيادة لعدة عوامؿ منيا ارتفاع معدؿ النمو السكاني نتيجة اليجرة مجموع سكاف المحافظة، 
المرتبة المحافظة وارتفاع معدؿ الزيادة الطبيعية، حافظ فييا سكاف  مركز قضاء كركوؾ عمى  إلىالوافدة 
%( مف مجموع سكاف الحضر في المحافظة، ٖ,ٕٛمثؿ )ينسمة،  (ٜٜٙٚٛٚ) بعدد سكاف بمغ ىاألول

%( مف ٜ,ٖنسمة، يمثؿ ) (ٜٜٔٙٗ)بعدد يكاف بمغ مركز قضاء الحويجة بالمرتبة الثانية  ثـ جاء
 بعدد سكاف بمغ ناحية التوف كوبري في المرتبة الثالثة يمييامجموع سكاف الحضر في المحافظة، 

ة داريما بقية الوحدات اإلأ %( مف مجموع سكاف الحضر في المحافظة،ٗ,ٕنسمة، يمثؿ ) (ٕٜٕ٘ٗ)
 ي تغيير نسبي .ألكف دوف  أيضاً عداد سكاف الحضر ىي أا فقد ارتفعت فيي األخرى

 (.9102 -9112حىزيع سكبٌ انريف يف حمبفظت كركىك نهًذة ) -9

شيدت محافظة كركوؾ تباينا مكانيا وزمانيا لسكاف الريؼ فييا نتيجة النمو السكاني وحركة        
 ،ٜٕٓٓلعاـ نسمة،  (ٖٖٔٚ٘ٚسكاف الريؼ في المحافظة،)بمغ عدد  المدينة، إلىاليجرة مف الريؼ 

ى بعدد سكاف بمغ األولاحتؿ مركز قضاء الحويجة المرتبة  %( مف مجوع سكاف المحافظة،ٖ,ٕٛمثؿ)ي
(، لما يتمتع بو ىذا ٘مف مجموع سكاف الريؼ في المحافظة، جدوؿ) %(ٛٔ(نسمة، يمثؿ)ٛٚ٘ٚٙ)

القضاء مف مساحات زراعية واسعة وخصوبة ومشاريع ري ومياه وافرة وخبرات محمية ماىرة في المجاؿ 
ذ إاحية الرياض في المرتبة الثانية ن يميياالزراعي ساىمت في تطوير البيئة الريفية في قضاء الحويجة، 

%( مف مجموع سكاف ريؼ المحافظة باعتباره امتداد ٕٔ( نسمة، يمثؿ )ٖٜٚٗٗيا )بمغ عدد سكان
قضاء الحويجة، ثـ جاءت في المرتبة الثالثة ناحية العباسي بمغ عدد  لمركز واجتماعي وزراعي جغرافي
ادنى مستوى  إلى%( مف مجموع سكاف ريؼ المحافظة وصوال ٙ,ٓٔنسمة، يمثؿ ) (ٖٜٕٚٔسكانيا )

 المحافظة. ريؼ %( مف مجموع سكافٙ,ٓ( نسمة، يمثؿ )ٖٕٔٓ)ز قضاء كركوؾ البالغ عند ريؼ مرك

  
 
 
 



 

 

 
 

25 

 (٘جدول ) 
لممدة  ةداريبحسب الوحدات اإل في محافظة كركوك (ريفال)لسكان  ةلنسبيواالهمية اوزيع العدد تال

(ٕٜٓٓ_ٕٜٓٔ). 

 يفر سكان ال ةداريالوحدات اإل
 سكان الريف % ٜٕٓٓ

ٕٜٓٔ % 

 ٙ,ٓ ٕٕٓٙ ٙ,ٓ ٖٕٔٓ م.ق. كركوك
 ٚ,٘ ٕٙٚ٘ٗ ٚ,٘ ٕٙٛ٘ٔ ن.يايجي

 ٕ,ٖ ٖٙٗٛٔ ٕ,ٖ ٕٕٙٔٔ ن.التون كوبري
 ٕ,ٖ ٖٓ٘ٙٔ ٕ,ٖ ٜٜٛٔٔ ن.الممتقى

 ٜ,ٖ ٜٛٗٙٔ ٜ,ٖ ٗٛٗٗٔ ن.تازة خورماتو
 ٖ,ٕ ٖٜٜٛ ٖ,ٕ ٜٛٙٛ ن.ليالن
 ٜ,ٔ ٗٛٔٛ ٜ,ٔ ٜٛٔٚ ن.شوان

 ٛ,ٓ ٜٖٔٗ ٛ,ٓ ٖٖٓٓ ن.قرة هنجير
 ٛٔ ٖٜٚٙٚ ٛٔ ٖٛٚٚٙ م.ق.الحويجة
 ٙ,ٓٔ ٕٕٔ٘ٗ ٙ,ٓٔ ٕٜٖٔٚ ن.العباسي
 ٕٔ ٓٙٔٔ٘ ٕٔ ٖٜٚٗٗ ن.الرياض
 ٘,ٜ ٚٙٗٓٗ ٘,ٜ ٖ٘ٗ٘٘ ن.الزاب

 ٘,ٓٔ ٔٔٛٗٗ ٘,ٓٔ ٖٜٖٓٙ م.ق.داقوق
 ٘,ٙ ٕٗٙٚٚ ٘,ٙ ٖٕٚٛٗ ن.الرشاد
 ٘,ٙ ٜٕٔٛٚ ٚ ٕٛ٘ٔٙ م.ق.الدبس
 ٗ,ٗ ٕٜ٘ٛٔ ٗ,ٗ ٕٗٙٙٔ ن.سركران
 100 ٖٕٗٚٚٗ 100 ٖٖٔٚ٘ٚ المجموع

 المصدر:
محافظة  إحصا وتكنموجيا المعمومات، مديرية  حصا الجهاز المركزي لإل ،وزارة التخطيط والتعاون االنمائي .ٔ

 م،)بيانات غير منشورة(.ٜٕٓٓكركوك، تقديرات السكان لعام

محافظة  إحصا وتكنموجيا المعمومات، مديرية  حصا الجهاز المركزي لإل ،وزارة التخطيط والتعاون االنمائي .ٕ

 .م،)بيانات غير منشورة(ٜٕٔٓكركوك، تقديرات السكان لعام
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سكاف الريؼ فييا بمغ عدد  ذإ فقد ارتفع عدد سكاف الريؼ في المحافظة ٜٕٔٓما في عاـ أ       
ي بزيادة مطمقة بمغت أ، %(ٔ,ٕٙمف مجموع سكاف المحافظة مثمت ما نسبتو ) ( نسمةٖٕٗٚٚٗ)
 %(،ٕ,ٕبمغ ) ٜٕٓٓوبانخفاض نسبي عف عاـ  %(،ٛ,ٛ) إلى وصؿ ينسبيوبتغير ( نسمة، ٖٕٓٓ٘)

( نسمة، يمثؿ ٖٜٚٙٚى بعدد سكاف بمغ )األولاستمر فييا مركز قضاء الحويجة في احتالؿ المرتبة 
لتحافظ بدورىا ناحية الرياض عمى المرتبة الثانية بعدد  ،%( مف مجموع سكاف ريؼ المحافظةٛٔ)

%( مف مجموع سكاف ريؼ المحافظة، ثـ جاءت ناحية العباسي ٕٔ)( نسمة، يمثؿ ٓٙٔٔ٘سكاف بمغ )
مف مجموع سكاف ريؼ  %(ٙ,ٓٔ( نسمة، يمثؿ )ٕٕٔ٘ٗفي المرتبة الثالثة بمجموع سكاف  بمغ)

يمثؿ  ،( نسمةٕٕٓٙبعدد سكاف بمغ ) قضاء كركوؾادنى مستوى عند ريؼ مركز  إلىوصوال  المحافظة،
 .مف مجموع سكاف ريؼ المحافظة %(ٙ,ٓ)

 (.9102-9112يعذل منى انسكبٌ يف حمبفظت كركىك نهًذة ) ثبنثب:
لمدة زمنية يعرؼ النمو السكاني بالتغيير الحاصؿ في حجـ السكاف عمى رقعة جغرافية معينة و        

عدادىـ بفعؿ الوالدات مف أف تزيد أذ مف الممكف لسكاف منطقة ما إ، (ٔ)و النقصافأمعينة سواء بالزيادة 
و بانخفاض معدؿ الوفيات ليذه أبتجاه ىذه المنطقة  األخرىو اليجرة مف المناطؽ أطقة نفسيا سكاف المن
الوالدات، الوفيات، ف يتناقص سكاف المنطقة نتيجة تأثير العناصر الثالثة )أبالمقابؿ يمكف  ،المنطقة

( نجده ٜٕٔٓ_ٜٕٓٓنمو سكاف العراؽ لممدة )معدالت ، وعند تتبع (ٕ)عداد السكافأاليجرة( عمى 
ألسباب منيا (،ٙ،االطالع عمى جدوؿ )%(ٔ,ٕ) إلىانخفض بالمقارنة مع السنوات السابقة ليصؿ 

يا بعد، تالىا عمميات ىجرة ونزوح داخؿ مفي التي تمتيا رىابيةإلا العسكرية و والعمميات ٖٕٓٓحرب 
بفعؿ  فيو السكانيالنمو معدالت انخفاض  إلىالعراؽ  سكاف وخارج العراؽ، بناء عمى ذلؾ يتجو

النافذة "(*)المرحمة الثالثة مف  إلىانخفاض مستويات الخصوبة حيث شارؼ العراؽ عمى الوصوؿ 
،حيث توافؽ معدؿ نمو سكاف المحافظة البالغ (ٖ)ومحافظة كركوؾ ليست استثناء ذلؾ "الديمغرافية

 .%( مع معدؿ نمو سكاف العراؽٔ,ٕ)

                                                           

كمية التربية  نجـ عبد احمد، السكاف وعالقتو بالسكف في محافظة صالح الديف، اطروحة دكتوراه )غير منشورة( (ٔ)
 .٘ٚ،صٕ٘ٓٓ، جامعة تكريت،اإلنسانيةلمعمـو 

 .ٖٔ، صٕٚٓٓردف، ، عماف، األٔاف، دار وائؿ لمنشر،طسكفوزي عبد سياونو، موسى عبود سمحو، جغرافية ال (ٕ)
        عباس فاضؿ السعدي، البنية العمرية لمسكاف وعالقتيا باليبة الديمغرافية في العراؽ، بحث منشور، مجمة صحة  (ٖ)

 .ٕٔ،صٕٗٔٓ،القاىرة، ٚٔاألسرة والسكاف، العدد
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تفاوت  ،(ٙ)جدوؿ،ة لممحافظة فيالحظ مف داريبالنسبة لموحدات اإلما أ ،(ٗخريطة) (ٔ)شكؿ (ٙ)جدوؿ
%( وىو اعمى مف  ٘,ٕذ بمغت اعمى نسبة نمو في مركز قضاء كركوؾ )إفي مستويات النمو بينيا 
، ولتسميط الضوء %(ٗ,ٔوادنى نسبة نمو بمغت في ناحية الرشاد والبالغة ) ،معدؿ النمو العاـ لممحافظة

مجموعات بحسب مقياس الدرجة المعيارية  اربع  إلىة تـ تقسيميا داريالوحدات اإلاكثر عمى النمو في 
 كالتالي:_

 _فاكثر(ٓ٘,ٓ)+ األولالمستوى  -

ة ىي )مركز قضاء كركوؾ، ناحية التوف كوبري، ناحية إدارييقع في ىذا المستوى خمسة وحدات        
 (،ٜ,ٔ(،)ٔ,ٕ،) (ٔ,ٕ(،)٘,ٕنمو بمغت })وبمعدالت  ليالف( خورماتو، ناحية تازة ناحية قرة ىنجير،

%( مف جموع سكاف المحافظة وبطبيعة ٛ,ٚٙ({ عمى التوالي، تشكؿ ىذه الوحدات ما نسبتو )ٜ,ٔ)
 عظـ مف حجـ سكاف المحافظة.فاف ىذا المستوى يمثؿ السواد األ الحاؿ

 (ٓ_ٜٗ,ٔٓالمستوى الثاني )+ -

%( ٛ,ٔقضاء الدبس(  بمعدؿ نمو سكاني بمغ ))مركز ىي ة واحدة إدارييقع في ىذا المستوى وحدة 
 %( مف مجموع سكاف المحافظة.ٔ.ٖوبنسبة سكانية بمغت )

 (ٜٗ,ٓ-_ٔٓ,ٓ-المستوى الثالث) -

كؿ مف )مركز قضاء الحويجة، مركز قضاء داقوؽ،  ة ىيإداريوحدات  ثمانيةشمؿ ىذا المستوى        
ناحية يايجي، ناحية الممتقى، ناحية العباسي، ناحية الرياض( وبمعدؿ نمو  ،ناحية الزاب، ناحية شواف

%({ عمى التوالي تشكؿ ٘,ٔ(،)٘,ٔ%(،)%٘,ٔ%(،)٘,ٔ%()ٚ,ٔ)،%(ٚ,ٔ%(،)ٚ,ٔ%(،)ٚ,ٔبمغ })
 %( مف مجموع سكاف المحافظة.ٕٙ)نسبتو  ة مجتمعة ماداريىذه الوحدات اإل

 _فاقل(ٓ٘,ٓ-المستوى الرابع ) -

ىي كؿ مف )ناحية الرشاد، ناحية سركراف( وبمعدؿ نمو بمغ  تيفإداريوحدتيف يقع في ىذا        
 %( مف مجموع سكاف المحافظة.ٔ.ٖنسبيتو ) ما اتيف الوحدتيفتمثؿ ى ،لكؿ منيما %(ٗ.ٔ)

 
                                                                                                                                                                                   

بما يتيح لمتركيب العمري لممجتمع بأف يرتفع في فئاتو العمرية )*( ونعني بيا انخفاض مستويات الوالدات والوفيات معًا 
 ( سنة "المعاليف".ٗٙ( سنة وفوؽ)٘ٔ( سنة "المعيميف"، وتنخفض فيو الفئتيف العمريتيف تحت )ٗٙ_٘ٔالفئة )
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 (ٙجدول)

 (.ٜٕٔٓ -ٜٕٓٓ)ة لممدة دارياإلمعدالت النمو السكاني في محافظة كركوك بحسب الوحدات 

 عدد السكان ةدارياإلالوحدات 
ٕٜٓٓ 

 عدد السكان
 الدرجة المعيارية معدد النمو % ٜٕٔٓ

 ٔ٘,ٕ ٘,ٕ ٜٙٗٓٓٓٔ ٗٗٗٗٛٚ م.ق. كركوك
 ٔٛ,ٓ- ٘,ٔ ٕٚٓٙٛ ٕٙٗٚٗ ن.يايجي

 ٛٔ,ٔ ٔ,ٕ ٜٕٖٛٗ ٕٖٚٗ٘ ن.التون كوبري
 ٔٛ,ٓ- ٘,ٔ ٜٕٗٙٔ ٚٙٔٗٔ ن.الممتقى

 ٕ٘,ٓ ٜ,ٔ ٖٛٙ٘٘ ٖٜٕٛٗ ن.تازة خورماتو
 ٕ٘,ٓ ٜ,ٔ ٜٗٔٛٔ ٘ٙٗٙٔ ن.ليالن
 ٘ٔ,ٓ- ٚ,ٔ ٕٜٗٔٔ ٕٔٔٓٔ ن.شوان

 ٛٔ,ٔ ٔ,ٕ ٕ٘٘٘ٔ ٗٙٔٓٔ ن.قرة هنجير
 ٘ٔ,ٓ- ٚ,ٔ ٖٕٙ٘ٛٔ ٖٗ٘ٗٓٔ م.ق.الحويجة
 ٔٛ,ٓ- ٘,ٔ ٜٔٙ٘٘ ٖٜٔٛٗ ن.العباسي
 ٔٛ,ٓ- ٘,ٔ ٜٕٔٓٙ ٖٗٓ٘٘ ن.الرياض
 ٘ٔ,ٓ- ٚ,ٔ ٕٜٓٔ٘ ٔ٘ٔٓ٘ ن.الزاب

 ٘ٔ,ٓ- ٚ,ٔ ٖٛٔٛٙ ٜٚٙٚ٘ م.ق.داقوق
 ٗٔ,ٔ- ٗ,ٔ ٕٖٜٕٗ ٜٕٗٙ٘ ن.الرشاد
 ٜٔ,ٓ ٛ,ٔ ٖٙ٘ٔ٘ ٖٕٖٔٗ م.ق.الدبس
 ٗٔ,ٔ- ٗ,ٔ ٕٗٚٓٔ ٖٛٓٛٔ ن.سركران
  ٔ,ٕ المعدل ٖٜٜٖ٘ٙٔ ٖٕٖ٘ٛ٘ٔ المجموع

 -( معادلة النمو السكاني:ٖنات جدول )اباالعتماد عمى بي المصدر:

r = ( √
  

  

 
تيـة: عمى المعادلة اآل باالعتمادمعدل النمو السنوي  استخراج*                                                             

   
 = معدل النمو السنوي . Rحيث ان 

P1 . عدد السكان في التعداد الالحق = 
po . عدد السكان في التعداد السابق = 
N  الفترة بين التعدادين =. 
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 (ٔشكل )
 (.ٜٕٔٓ_ٜٕٓٓ)اإلدارية لممدةمعدالت النمو السكاني في محافظة كركوك بحسب الوحدات 

 
 .(ٙ)نات جدول اباالعتماد عمى بي المصدر:

ذات النمو السكاني العالي  االدارية اف الوحدات معدالت النمو السكاني تحميؿنالحظ مف خالؿ     
في مركز قضاء كركوؾ الذي يمثؿ  ةوخاص%( مف مجموع سكاف المحافظة ٛ.ٚٙتشكؿ ما نسبتو )

مدينة ال إلىطراؼ بسبب عامؿ اليجرة مف األ مف مجموع سكاف المحافظة %(ٔٙتو )سكانو ما نسب
 . ٕٗٔٓ سنةاؼ المحافظة بعد منتصؼ اطر  إلىرىابية خاصة بعد دخوؿ الجماعات اإل
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 (ٗخريطة)

 .(ٜٕٔٓ_ٜٕٓٓفي محافظة كركوك لممدة ) ينمو السكانالالتوزيع الجغرافي لمعدالت 

 .ARC GIS 10.4.1(, وباستعمال برنامج 6المصدر : اعتمادا على بٌانات جدول )
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 انفصم انثبني
يف  وحببينهب ادلكبنييقبييس اخلصىبت انسكبنيت 

 9102نعبو  حمبفظت كركىك
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 انفصم انثبني
 9102نعبو  يف حمبفظت كركىك وحببينهب ادلكبني انسكبنيت اخلصىبت يقبييس

 :تمهيد

، وينتج عنيا مواليد اً حاالت الوالدة التي تحدث فعمي يوى ،الفعمي اإلنجابالخصوبة الفعمية، تعني       
، والخصوبة (ٔ)وكثيرا ما يستخدـ مصطمح الخصوبة لمتعبير عف ذلؾ اإلنجابأحياء لمنساء في سف 

صائي السكاف، إحعند  اإلنجابوالتي تعني القدرة البيولوجية عمى  ،اإلنجابتختمؼ عف القدرة عمى 
الفعمية، عمى أنيا انجاب أطفاؿ أحياء وليس مجرد القدرة عمى  اإلنجابعممية ة تصؼ ولفظة الخصوب

شيرا يسموف عند األطباء غير  ٕٔولـ يفمحوا لمدة ال تقؿ عف  اإلنجابالوالدة، فاألزواج الذيف حاولػوا 
 .(ٕ)خصبيف
 اتإحصاءإال إذا أُدخمت في  ي مدلوؿٍ أة في جغرافية السكاف ال تعبر عف ف ظاىرة الخصوبإ         

وىذا يتـ عف  ،يمكف مف خالليا معرفة حجـ تمؾ الظاىرة وتباينيا مكانياً  رقميةرياضية تعطييا دالالت 
طريؽ وضع مقاييس)قوانيف رياضية( إحصائية قادرة عمى ترجمتيا رقميًا. وىذه المقاييس تختمؼ في 

ر ما متاح مف بيانات وطرؽ احتسابيا وبمقدا مزاياىا وعيوبيامدلوالتيا كمؤشرات ديموغرافية باختالؼ 
. إذ ال يوجد مقياس واحد يمكف عده  تتناوؿ الخصوبة ممثمة بالمرأة في مدة حمميا ووالداتيا الحية كمية
لكؿ االستخدامات، فقد يكوف احدىا مالئمًا في ظروؼ معينة وغير مالئـ في ظروؼ  مثالياو  مالئماً 
 .أخرى
ات الحياتية حصاءدقة اإل عمى مدىف صحة وموضوعية معدالت الخصوبة تعتمد أساسًا كما أ      

عدـ وجود نظاـ تسجيؿ  إلىالمتعمقة بالوالدات في كؿ رقعة جغرافية مف العالـ. والبد مف اإلشارة ىنا 
 اتالتشريعدقيؽ ليذه الوالدات ليس في العراؽ فحسب بؿ في معظـ الدوؿ النامية عمى الرغـ مف توفر 

                                                           

، ص ٜٜٚٔوالتوزيع، القاىرة،  الثقافة لمنشر ، دارٕالجغرافية، ط السكاف وتطبيقاتو أسس عمـ  احمد عمي إسماعيؿ، (ٔ)
ٚٔ. 
، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، الجامعة األردنية، عماف، موسى عبود سمحة، جغرافية السكاففوزي عبد سياونة و  (ٕ)

 .ٛٔٔ، ص ٖٕٓٓ
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ف لتسج ةاإللزامي تسجيميا ما لـ تكف ىناؾ ضرورة  إلى جئوفال يم البعضيؿ ىذه الظاىرة الحياتية، وا 
 (ٔ)تفرض عمييـ ذلؾ

ضمف  خرىآخر ومف مكاف آلخر ومف مجموعة بشرية أل إلىوتختمؼ الخصوبة مف مجتمع        
(، تبعا لمعادات والتقاليد بيئية ،اقتصادية، اجتماعية، غرافيةو ديمالمجتمع الواحد وذلؾ نتيجة عدة عوامؿ )

، ومف ىنا تكمف اإلنجاب عمميةشكاؿ في مف األ ؿبشك يؤثر ث االجتماعي واالقتصادي الذيو والمور 
اثر بالغ في ديناميكية   أخرى إلىدراستيا إذ يؤدي ىذا التفاوت في مستويات الخصوبة مف بيئة  أىمية

 .(ٕ)النواحي مختمؼ  فيالسكاف 

ا المراد تحميمي ياناتاختالؼ مميزاتيا وعيوبيا والبتقاس الخصوبة السكانية بعدة مقاييس تختمؼ ب       
، لذا فاف توزيع وتحميؿ بيانات الخصوبة اآلخرفبعضيا يتطمب بيانات معينة تختمؼ عف البعض 

مف التعدادات السكانية السكانية لمنطقة الدراسة ستعتمد عمى المقاييس التالية وفقا لمبيانات المتوفرة 
 واإلحصائيات الحيوية:

 معدؿ المواليد الخاـ. .ٔ
 معدؿ الخصوبة العاـ. .ٕ
 معدؿ الخصوبة العمرية. .ٖ
 معدؿ الخصوبة الكمية. .ٗ
 .اإلجماليعدؿ التكاثر م .٘
 النساء. إلى األطفاؿنسبة  .ٙ

السػػكانية، إذ أنيػػا وقػد اسػػتخدمت الدرجػة المعياريػػة لتوضػػيح التوزيػع الجغرافػػي لمعػػدالت الخصػوبة        
نية، كما تجّمى ذلؾ واضحًا في يعطي صورة ٌمرضية عف توزيع الظاىرات السكا تحميمي أسموب إحصائي

 مف الدراسات الجغرافية السكانية.  دعد
                                                           

رعد مفيد احمد الخزرجي، الخصب السكاني وتحميمو المكاني في محافظة ديالى، أطروحة دكتوراه )غير منشورة(، ( (ٔ
 .ٙٗ، صٕٚٓٓصرية،كمية التربية، جامعة المستن

دانياؿ محسف بشار عبد الخطاوي، التحميؿ المكاني لمستويات الخصوبة السكانية في محافظة بابؿ، أطروحة  ((ٕ
 .ٕٖ، صٖٕٔٓدكتوراه)غير منشورة(، كمية التربية ابف رشد، جامعة بغداد، 
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 :يعذل ادلىانيذ اخلبو: أوالا 
 مجموع عدد السكاف في منتصؼ العاـ لمنطقة جغرافية إلىالسنوي  األحياءوىو النسبة بيف عدد المواليد 

، وبعػػد قسػػمة عػػدد المواليػػد عمػػى عػػدد السػػكاف يضػػرب النػػاتج فػػي ألػػؼ، لكػػي نحصػػؿ عمػػى معػػدؿ معينػػة
 المواليد لكؿ ألؼ مف السكاف، أي:

 في السنة    األحياءعدد المواليد   معدؿ المواليد الخاـ =            
 عدد السكاف في منتصؼ السنة                                     

يعد معدؿ المواليد الخاـ مف ابسط مقاييس الخصوبة وأكثرىػا شػيوعا، لسػيولة حسػابو وسػرعة إدراكػو،     
، ولمعدؿ المواليد الخاـ فائدة في توضػيح مسػتوى خصػوبة السػكاف، (ٔ) وتوفر البيانات الالزمة الستخراجو

إجمالي السػكاف دوف تحديػد المجػاميع  إلىإال أنو ال يظير المسار الحقيقي لمخصوبة ألنو ينسب المواليد 
فإف مؤشر معدؿ المواليد الخاـ يعامؿ المواليد  أخرىالسكانية أو الفئات التي يتكوف منيا المجتمع، بعبارة 

 إلػى، حيػث يصػؿ ٜٕٔٓلعاـ  أنيـ نتاج لجميع السكاف. ويختمؼ معدؿ المواليد الخاـ مف مكاف ألخروك
فػػي  بػػاأللؼ  ٗ,ٔٗبػػاأللؼ و ٕ,٘ٗمثػػؿ النيجػػر ليصػػؿ الػػى الناميػػة مسػػتويات قياسػػية فػػي بعػػض الػػدوؿ

نية بينما يػنخفض فػي الػدوؿ المتقدمػة والػدوؿ المتبعػة سياسػة سػكا ، باأللؼ في مصر ٔ,ٕ٘الصوماؿ و 
 ٖ,ٔٔبػاأللؼ وفػي الصػيف بمغػت  ٕ,ٚواضحة بتخفيض االنجاب وتنظيـ االسػرة لتصػؿ فػي اليابػاف الػى 

 .(ٕ) باأللؼ ٕٔباأللؼ بنما كانت في الواليات المتحدة االمريكية 
، جػاءت محافظػة كػربالء بػاأللؼ ٗ.ٕٚ إلػى ٜٕٔٓعػاـ  مواليػد الخػاـما في العراؽ فقد وصػؿ معػدؿ الأ 

يمييػػا كػػؿ مػػف محػػافظتي البصػػرة ودىػػوؾ بمعػػدؿ مواليػػد بمػػغ  ؼ،األبػػ ٖٗى بمعػػدؿ بمػػغ األولػػفػػي المرتبػػة 
 ٘,ٛٔخػاـ بمػغ  مواليػدبمعػدؿ  ديػالىادنػى مسػتوى عنػد محافظػة  إلػىوصػوال  ( باأللؼ لكػؿ منيمػاٖ,ٕٖ)

عػف محافظػة  ( ٓٔ-وبفػارؽ ) بػاأللؼ ٕٗالخػاـ  المواليػدما في محافظة كركوؾ فقد بمغ معػدؿ أ، باأللؼ
ف ألعموـ  العراؽ، وىػذا مؤشػر واضػح  ( عف المعدؿ العاـٗ,ٖ-و) ديالى( عف محافظة ٘,٘كربالء و)+

 .(ٖ)الخاـ في منطقة الدراسة اخذ في االنخفاض مقارنة بباقي محافظات العراؽالمواليد معدؿ 
 

                                                           

 .ٖٔٛمصدر سابؽ، ص  ،ٔجغرافية السكاف، جعباس فاضؿ السعدي،  (ٔ)
 . www.Knoema.comبيانات العالـ،اطمس  ((ٕ

 .ٖٖص (ٔ_ٖ)، جدوؿٜٕٔٓحصائي السنوي،البيئة، التقرير اإل/جميورية العراؽ، وزارة الصحة (ٖ)

 ×ٔٓٓٓ 
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ة داريػمستوى الوحػدات اإلما عمى أ، ٜٕٔٓلعاـ  باأللؼ ٕٗالخاـ  المواليدفي منطقة الدراسة بمغ معدؿ  
ى بمعدؿ األولة حيث جاءت ناحية شواف في المرتبة داريالدراسة تباينا مكانيا بيف وحداتيا اإل أظيرتفقد 

  (.٘خريطة ) (ٚجدوؿ) ،باأللؼ ٜٕقضاء الحويجة بمعدؿ مواليد بمغ  ، يمييا مركزباأللؼ ٖٗمواليد بمغ 
اربػػػع مسػػػتويات بحسػػػب مقيػػػاس الدرجػػػة  إلػػػىة تػػػـ تقسػػػيميا داريػػػولتسػػػميط الضػػػوء اكثػػػر عمػػػى الوحػػػدات اإل

 المعيارية.
 _فأكثر(ٓ٘,ٓلمستوى األول )+ا -

يمثؿ ىذا المستوى اعمى معدالت المواليد في المحافظة حيث يقع فيو كؿ مف ناحية شواف ومركز  
عمى عمى الترتيب لطغياف الطابع الريفي  باأللؼ ٜٕو ٖٗبمغ  خاـ قضاء الحويجة بمعدؿ مواليد

 .المجتمع فييما

 (ٓ_ٜٗ,ٔٓلمستوى الثاني )+ا -

ة ىي كؿ)ناحية الرياض، ناحية العباسي، مركز قضاء إدارييتضمف ىذا المستوى خمسة وحدات       
قرة ىنجير( وبمعدؿ  و ناحية الزاب) إلى إضافةلكؿ منيـ  باأللؼ ٚ.ٕ٘بمغ  خاـ داقوؽ( وبمعدؿ مواليد

 يب.تعمى التر  باأللؼ ٕ٘و ٙ,ٕ٘مواليد بمغ 

 (ٜٗ,ٓ-_ٔٓ,ٓ-المستوى الثالث ) -

تازة خورماتو، ناحية الممتقى، ناحية ناحية ة ىي كؿ مف )إدارييقع في ىذا المستوى ستة وحدات        
في ناحية تازة  أعاله ناحية التوف كوبري، ناحية يايجي( وبمعدؿ مواليد بمغ  ليالف، مركز قضاء الدبس،

 باأللؼ. ٖ,ٖٕبمغ  خاـ وصوال ألدنى مستوى عند ناحية يايجي بمعدؿ مواليد باأللؼ ٖ,ٕٗخورماتو 

 _فاقل(ٓ٘,ٓ-المستوى الرابع ) -

بالنسبة لباقي الوحدات  الخاـ ة في معدؿ المواليددارييعبر ىذا المستوى عف اقؿ الوحدات اإل     
كركوؾ، ناحية الرشاد،  ة ىي )مركز قضاءإداريجاء تحت ىذا المستوى ثالث وحدات  رى،األخة دارياإل

 عمى الترتيب . باأللؼ ٜ,ٚٔو ٚ,ٕٕو ٖٕبمغ  خاـ ناحية سركراف( وبمعدؿ مواليد
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 (ٚجدول )
 .ٜٕٔٓلعام والبيئة ةداريوحداتها اإل بحسب معدل المواليد الخام في محافظة كركوك

 الوحدات اإلدارية
 باأللف المواليد الخاممعدل 

  
 الدرجة المعيارية

 المجموع الريف الحضر
 0055- 23 2005 23 م.ق. كركوك

 0044- 2303 2302 2401 ن.يايجي

 0036- 2306 3508 1708 ن.التون كوبري

 0026- 2309 2307 2502 ن.الممتقى

 0015- 2403 3005 19 ن.تازة خورماتو

 0031- 2308 2705 20 ن.ليالن

 2075 34 3802 2406 ن.شوان

 0006 25 3209 2201 ن.قرة هنجير

 1026 29 3305 2106 م.ق.الحويجة

 0026 2507 2701 1907 ن.العباسي

 0026 2507 2608 2003 ن.الرياض

 0025 2506 2908 1606 ن.الزاب

 0027 2507 2601 2408 م.ق.داقوق

 0062- 2207 2204 2703 ن.الرشاد

 0036- 2306 2504 2102 م.ق.الدبس

 2006- 1709 1703 2301 ن.سركران

  24 2708 2206 المحافظةمعدل 

  (.ٖ) (ٕالمصدر: مالحق )
    ٓٛ,ٕٗالمتوسط الحسابي=  

 ٖٗ.ٖاالنحراف المعياري=
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 (٘خريطة)
 .ٜٕٔٓة لعام داريالتوزيع الجغرافي لمعدل المواليد الخام في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل

 .ARC GIS 10.4.1(, وباستعمال برنامج 7المصدر : اعتمادا على بٌانات جدول )
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ذ بمغ إالخاـ لريؼ المحافظة عمى حضرىا  ما بالنسبة لمتوزيع البيئي نالحظ تفوؽ معدالت المواليدأ       
ما عمى المستوى البيئي لموحدات أ، رفي الحض باأللؼ(  ٙ,ٕٕ)يقابمو  باأللؼ، (ٕٚ) الخاـالمواليد معدؿ 

)ناحية الرشاد، ناحية الممتقى، مركز قضاء داقوؽ( ة، ففي المناطؽ الحضرية نالحظ تفوؽ كؿ مف دارياإل
 إلىعمى الترتيب وصوال  باأللؼ (ٛ,ٕٗ()ٕ,ٕ٘()ٖ,ٕٚوبمعدؿ بمغ ) األخرىة داريعمى الوحدات اإل

 .باأللؼ ٙ,ٙٔادنى مستوى عند ناحية الزاب بمعدؿ بمغ 

ى بمعدؿ مواليد األولفي المحافظة فجاءت ناحية شواف في المرتبة  ةيالريف البيئة ما عمى مستوىأ      
يمييا كؿ مف ناحية التوف كوبري ومركز قضاء الحويجة بمعدؿ مواليد بمغ  باأللؼ ٕ,ٖٛبمغ 

ادنى مستوى عند كؿ مف مركز قضاء كركوؾ وناحية  إلىعمى الترتيب وصوال  باأللؼ( ٘,ٖٖ()ٛ,ٖ٘)
 عمى الترتيب. باأللؼ( ٖ,ٚٔ()٘,ٕٓسركراف بمعدؿ مواليد بمغ )

ويمكف تفسير ىذا التبايف بيف تتسـ منطقة الدراسة بتبايف واضح عمى مستوى التوزيع البيئي         
، فالبيئة الحضرية تمتاز بارتفاع والبيئية اختالؼ المؤثرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلىالبيئتيف 

عمى معدؿ الخصوبة  توفر فرص العمؿ بشكؿ دائمي غير موسمي وكالىما يؤثراف  فضال عف نسب التعمـ
زواج ، فضال عف التفاىـ بيف األسرةاألتنظيـ  سسر في زواج الفرد وزيادة المعرفة ألمف خالؿ التأخ

نالحظو في البيئة الريفية  اعمى خالؼ م وبالتالي يساعد في السيطرة عمى الخصوبة  بشكؿ غير مباشر،
والتي تعد احد  ناثاإلخاصة بيف  التي تتميز بانخفاض مستوى التعميـ وانتشار ظاىرة الزواج المبكر

دفع بالمجتمع الريفي ت ةالزراعي البيئة اف إلى إضافةالعوامؿ المؤثرة في عدـ مواصمة تعميميف بعد الزواج، 
 حقوليـ.باعتبارىـ عنصر مساعد لمعائمة في إدارة  األطفاؿزيادة عدد  إلى

: يعذل اخلصىبت انعبو   :ثبنيبا
سنة، ويختمؼ عف  (ٜٗ-٘ٔفي سف الحمؿ ) ناثاإلمواليد السنوي وعدد الىو النسبة بيف عدد        

ى بمعن (ٔ)النساء في سف الحمؿ بداًل مف مجموع السكاف إلىمعدؿ المواليد الخاـ في انو ينسب المواليد 
في  حسابياسنة مف الدخوؿ  ٜٗ، وفوؽ سنة ٘ٔتحت سف  ناثاإلأخر يستثني الذكور بالمطمؽ و 

يحدد عدد  يستخدـ في كثير مف دوؿ العالـ، إذ المؤشروىذا في ىذا المقياس،  العمميات االحصائية
                                                           

 .ٕٖٛ، مصدر سابؽ، صٔعباس فاضؿ السعدي، جغرافية السكاف، ج ((ٔ
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مف النساء في سف  ٓٓٓٔالنساء في سف الحمؿ، أو عدد المواليد في السنة لكؿ  إلىالمواليد 
يرتبط  اإلنجابالف  األخرى، وبذلؾ فاف ىذا المؤشر يعد أكثر دقة مف المقاييس سنة (ٜٗ_٘ٔ)اإلنجاب

عندىا محصورة بيف سف البموغ وسف اليأس  اإلنجابواف مرحمة  الذي يحتويوبالمرأة فيي وعاء الجنيف 
ف ف ما يعاب عمى ىذا المقياس  انو يعطينا معدؿ المواليد لكؿ الؼ مإ ،(ٔ)ا ال ينطبؽ عمى الرجؿوىذ

عمار أدوف التمييز بينيف ذلؾ الف الخصوبة تختمؼ  باختالؼ  النساء في سف الحمؿ بصورة عامة
بغض النظر ( سنة بصورة عامة ٜٗ-٘ٔالحمؿ )في سف  ناثاإلانو يعتمد  أيضاً وما يعيبو  مياتاأل

 . (ٕ)و غير متزوجة ضمف ىذه الفئة العمرية أعف كوف المرأة متزوجة 
-٘ٔفػي سػف الحمػؿ ) ناثاإلرتفع فيو نسبة تتمع الذي ف المجإ إلىإشارة واضحة  أيضاً وفي ذلؾ       
 نػػاثاإل( سػػنة، يكػػوف بالضػػرورة أكثػػر مقػػدرة عمػػى التكػػاثر مقارنػػة بالمجتمعػػات التػػي ترتفػػع فييػػا نسػػبة ٜٗ
ويسػػتخرج معػػدؿ  محػػددًا وربمػػا نػػادرًا فػػي ىػػذه األعمػػار اإلنجػػابسػػنة إذ يكػػوف  ٜٗسػػنة وفػػوؽ  ٘ٔدوف 

  (ٖ) :اآلتيةالحسابية لصيغة الخصوبة العاـ عمى وفؽ ا

معدؿ الخصوبة العاـ  = 
 عدد المواليد األحياء في سنة معينة

 عدد اإلناث في سف الحمؿ      ) سنة في منتصؼ السنة
 ×ٔٓٓٓ 

مػػا أ، (ٙ( خريطػػة)ٛ)جػػدوؿ  بػػاألؼ ٙ,ٜٙ منطقػػة الدراسػةبمػػغ معػدؿ الخصػػوبة العػػاـ فػػي بنػاء عمػػى ذلػػؾ 
لػػؼ فػػي األ ٚ,ٔٗٔى بمعػػدؿ بمػػغ األولػػة انفػػردت ناحيػػة شػػواف فػػي المرتبػػة داريػػعمػػى مسػػتوى الوحػػدات اإل

يمييا كؿ مف مركز قضاء الحويجة وناحية الرياض بمعػدؿ  ،وبفارؽ كبير عف المعدؿ العاـ في المحافظة
ادنػػى مسػػتوى عنػػد ناحيػػة سػػركراف بمعػػدؿ بمػػغ  إلػػىال ً و عمػػى الترتيػػب وصػػ بػػاأللؼ  ٖ,ٛٓٔ و ٗ,ٕٓٔ بمػػغ
 باأللؼ. ٙٚ
 
 

                                                           

الممؾ سعود، كمية اآلداب، اإلنجاب في العراؽ دراسة في االنتشار المكاني، مجمة جامعة  ( عباس فاضؿ السعدي،(ٔ
 .ٕٔٚ، صٕٜٜٔالمجمد الرابع، الرياض، 

 .  ٔٔٔ، ص ٜٚٚٔ، االسكندرية ، ية السكاف، دار الجامعات المصريةفتحي محمد ابو عيانة ، جغراف( (ٕ
، سكانية في محافظات الفرات األوسطحسيف عذاب عطشاف الجبوري، التحميؿ المكاني ألثر التعميـ في الخصوبة ال (ٖ)

 .ٗٗص، ٕٚٓٓ(، كمية اآلداب، جامعة القادسية،اطروحة دكتوراه)غير منشورة
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 (ٛجدول)
 .ٜٕٔٓلعام والبيئة ةداريوحداتها اإلبحسب معدل الخصوبة العام في محافظة كركوك 

 الوحدات اإلدارية
 باأللف الخصوبة العاممعدل 

  
 الدرجة المعيارية

 المجموع الريف الحضر
 0086- 9009 8707 9009 م.ق. كركوك

 0030- 9807 9903 9504 ن.يايجي

 0053- 9506 15304 7005 ن.التون كوبري

 0015- 10009 10103 9905 ن.الممتقى

 0024- 9906 13004 75 ن.تازة خورماتو

 0037- 9708 11709 7902 ن.ليالن

 2077 14107 16306 9704 ن.شوان

 0014- 10101 14007 8703 ن.قرة هنجير

 1024 12004 14304 8505 م.ق.الحويجة

 0037 10802 11509 78 ن.العباسي

 0038 10803 11408 8003 ن.الرياض

 0028 107 12705 6508 ن.الزاب

 0028 106.9 11108 9802 م.ق.داقوق

 0045- 9607 96 10802 ن.الرشاد

 0038- 9707 10806 8309 م.ق.الدبس

 1093- 76 7402 9104 ن.سركران

  9606 11901 8805 المحافظةمعدل 

 (.ٗ( )ٕمالحق ) المصدر:
 ٖٓٔالمتوسط الحسابي=

 ٗٔاالنحراف المعياري=
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 (ٙخريطة)

 .ٜٕٔٓلعام ة داريالتوزيع الجغرافي لمعدل الخصوبة العام في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل

 .ARC GIS 10.4.1(, وباستعمال برنامج 8المصدر : اعتمادا على بٌانات جدول )
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 الدرجة المعيارية كالتالي: طريقةة باستخداـ داريالوحدات اإل كافةولتسميط الضوء اكثر عمى 

 _فاكثر(ٓ٘,ٓالمستوى األول )+ -

 ٚ,ٔٗٔقضاء الحويجة( وبمعدؿ مواليد بمغ يقع في ىذا المستوى كؿ مف )ناحية شواف، مركز       
 عمى الترتيب. باأللؼ ٗ,ٕٓٔو

 (ٓ_ٜٗ,ٔٓالمستوى الثاني )+ -

ناحية  ناحية العباسي، ة ىي كؿ مف )ناحية الرياض،إدارييقع في ىذا المستوى اربع وحدات         
 باأللؼ ٖ,ٛٓٔبمغ  الرياضفي ناحية  في ىذا المستوى عمى معدؿا سجؿمركز قضاء داقوؽ( و  الزاب،

 .باألؼ ٜ,ٙٓٔعند مركز قضاء داقوؽ بمعدؿ  معدؿادنى و 

 (ٜٗ,ٓ-_ٔٓ,ٓ-المستوى الثالث) -

، ناحية قرة ىنجير، ناحية الممتقىة ىي كؿ مف )ناحية إدارييحمؿ ىذا المستوى سبعة وحدات          
عند ناحية  اأعالىبمغت  (الرشادتازة خورماتو، ناحية يايجي، ناحية ليالف، مركز قضاء الدبس، ناحية 

 .باأللؼ ٚ,ٜٙبمعدؿ بمغ الرشاد عند ناحية وادنى معدؿ  باأللؼ ٔ,ٔٓٔ بمغ بمعدؿ قرة ىنجير

 _فاقل(ٓ٘,ٓ-المستوى الرابع ) -

التوف كوبري، ة ىي كؿ مف )مركز قضاء كركوؾ، ناحية إدارييقع في ىذا المستوى ثالثة وحدات        
 عمى الترتيب. باأللؼ ٙٚو ٙ,ٜ٘و  ٜ,ٜٓبمغ ناحية سركراف( وبمعدؿ 

نفػػا، ارتفػػاع معػػدؿ الخصػػوبة آمػػا عمػػى مسػػتوى التوزيػػع البيئػػي فػػنالحظ مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ المػػذكور أ     
مقابؿ انخفاض معػدؿ الخصػوبة العػاـ فػي البيئػة الحضػرية  باأللؼ ٔ,ٜٔٔالعاـ في البيئة الريفية والبالغ 

 لؼ عف البيئة الريفية.األب ٙ,ٖٓغ وبفارؽ بم باأللؼ ٘,ٛٛبمعدؿ بمغ 
ة، ففػػي البيئػػة الحضػػرية تفوقػػت كػػؿ مػػف )ناحيػػة الرشػػاد، داريػػمػػا عمػػى المسػػتوي البيئػػي لموحػػدات اإلأ     

وبمعػػػػػػػػدؿ بمػػػػػػػػغ  األخػػػػػػػػرىة داريػػػػػػػػناحيػػػػػػػػة الممتقػػػػػػػػى، مركػػػػػػػػز قضػػػػػػػػاء داقػػػػػػػػوؽ( عمػػػػػػػػى بػػػػػػػػاقي الوحػػػػػػػػدات اإل
التوف الترتيب لكؿ منيـ بينما جاءت في المستوى األخير ناحية  عمىباأللؼ  ( ٕ,ٜٛ()٘,ٜٜ()ٕ,ٛٓٔ)

، وفيمػػا يخػص البيئػػة الريفيػػة لممحافظػة جػػاءت ناحيػػة شػواف فػػي المرتبػػة بػػاأللؼ ٘,ٓٚبمعػػدؿ بمػغ  كػوبري
يمييػا كػؿ مػف ناحيػة التػوف كػوبري ومركػز قضػاء الحويجػة بمعػدؿ بمػغ  باأللؼ ٙ,ٖٙٔى بمعدؿ بمغ األول

 .عمى الترتيب باأللؼ ٗ,ٖٗٔو ٗ,ٖ٘ٔ
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 :يعذل اخلصىبت انعًريت :ثبنثبا 
ىو عدد الوالدات التي تحدث لكؿ الؼ مف النساء في فئة عمرية محددة خالؿ سنوات الحمؿ  

درجة واحدة مف حيث القدرة  عمى الحمؿ في فئات  عمىسنة (، والنساء  بشكؿ عاـ  ليست  ٜٗ-٘ٔ)
 (ٖ٘و  ٕٓ) سف مف النساء بيف اإلنجابالعمر المختمفة، فالنساء دوف سف العشريف اقؿ مقدرة عمى 

بة العمرية ويعد مؤشر الخصو  (ٔ)بالتدريج بعد ذلؾ. اإلنجابعمى الحمؿ و ، بينما تضعؼ قدرتيا سنة
التبايف المكاني لمخصوبة السكانية بيف مناطؽ العالـ، وبواسطتو يمكف براز حالة إأكثر واقعية ودقة في 

 . ويستخرجاإلجماليكمعدؿ الخصوبة الكمية ومعدؿ التكاثر   األخرىبعض معدالت الخصوبة  شتقاؽا
 :(ٕ) التالية الرياضية الصيغةعمى وفؽ  معدؿ الخصوبة العمرية

 

لمنساء في فئة عمرية معينة األحياءعدد المواليد                                
  ٓٓٓٔ× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعدؿ الخصوبة العمرية = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

في نفس الفئة العمرية في منتصؼ السنة ناثاإلمجموع عدد                             
 

ثالث  إلىاألمـ المتحدة مف خالؿ البحث والدراسة  ليياإ توصمت كشفت دراسة في ظؿ ذلؾ       
خصب التي تكوف فيو النساء األ رالمرتفعة معتمدة بذلؾ عمى العم ةنماط الخصوبأنواع رئيسية مف أ

 :(ٖ)في ذروة خصوبتيا وىي
 ( سنة .ٕٗ -ٕٓنمط القمة المبكرة : تمثؿ اعمى معدؿ لمخصوبة في الفئة العمػػرية ) -ٔ
 ( سنة . ٜٕ -ٕ٘تمثؿ اعمى معدؿ لمخصوبة في الفئة العمرية  ) : نمط القمة المتأخرة -ٕ
 -ٕٓنمط القمة العريضة : والتي تجمع بيف الفئتيف السابقتيف تمثؿ الفئة العمرية الممتدة مف ) -ٖ

 ( سنة . ٜٕ
                                                           

عباس فاضؿ السعدي، التبايف اإلقميمي لمقاييس الخصوبة وعالقتيا بتعميـ المرأة في العراؽ، االتحاد العاـ لنساء  (ٔ)
 . ٔ٘-ٙٗ، ص ٜٚٛٔتشريف الثاني، المجمد األوؿ،  ٕٔ-ٓٔالعراؽ، ندوة لزيادة السكاف في العراؽ، لممدة 

 ٜٜٓٔمطابع دار الحكمة لمطباعة والنشر، الموصؿ ،  حصاء السكاني،سيف زيني وعبد الحميـ القيسي، اإلعبد الح (ٕ)
 . ٜٕٕ، ص 

ة االقتصادية واالجتماعية لغربي ، النشرة السكانيجيؿ المواليد والوفيات في العراؽ، تقويـ اكتماؿ تسخالد زىدي خواجة( (ٖ
 ٓ ٜٔ، ص ٕٓٓٓ،  ٛٗ، العدد سياآ
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فاوت في معدالت الخصوبة العمرية في المحافظة بشكؿ عاـ اذ ت اف ىناؾ(، ٜالجدوؿ ) يظير مف
ويرجع السبب في  باأللؼ ٖ,ٙٗسنة ليبمغ  (ٜٔ_٘ٔى )األولينخفض معدؿ الخصوبة العمرية في الفئة 

المتمثمة بعدـ اكتماؿ العوامؿ البيولوجية  كذلؾانخفاض معدؿ الزواج في سف دوف العشريف  إلىذلؾ 
قادمة تكوف فييا اكثر  مدةل اإلنجابتأجيؿ  إلىميؿ النساء  كذلؾ  في ىذا السف نثىالتكويف الفسمجي لأل

الذروة في الفئتيف  إلىوعيا واكثر استعدادا ليذه التجربة الجديدة، في حيف يبدا المعدؿ باالرتفاع  ليصؿ 
ف يمبث المعدؿ أعمى الترتيب، ثـ ما  باإللؼ ٗ,ٓٛٔوٛ,ٙ٘ٔسنة ليبمغ  (ٜٕ_ٕ٘()ٕٗ_ٕٓ)

ادنى مستوى عند الفئة العمرية  إلىباالنخفاض بشكؿ تدريجي في الفئات العمرية التي تمييا وصال 
ضعؼ  إلى، ويرجع السبب في انخفاض الخصوبة في ىذه الفئة باأللؼ  ٚ,ٖسنة ليبمغ  (ٜٗ_٘ٗ)

 (ٔ)في التعميـ لسنوات قد مضت اثر عمى خصوبتيف االنشغاؿو أية مع التقدـ في السف اإلنجابالقدرة 
يغنينيف عف  ة الخصوبةو في فترة ذر  بناءاألف قد حصؿ عمى العدد الكافي مف ف بعضيأ إلى ضافةباإل

 .اإلنجاب

ة يظير وجود تبايف واضح في توزيع الخصوبة وبحسب الفئات داريما عمى مستوى الوحدات اإلأ        
في الفئة العمرية  باأللؼ ٕٙٚفي ناحية شواف بمغ  مواليدالعمرية بشكؿ عاـ، فقد سجؿ اعمى معدؿ 

( ٜٕ_ٕ٘في الفئة العمرية ) باأللؼ ٕٔٙيمييا مركز قضاء الحويجة بمعدؿ مواليد بمغ  ،( سنةٕٗ_ٕٓ)
أدنى مستوى خصوبة في مركزي قضاء كركوؾ ومركز قضاء الدبس بمعدؿ مواليد بمغ  إلىسنة وصال 

 .( سنة عمى الترتيبٜٗ_٘ٗفي الفئة العمرية ) باأللؼ ٜ,ٔو ٙ,ٕ

نما يختمؼ المعدؿ بحسب إة فقط داريتوقؼ عمى الوحدات اإلف تبايف الخصوبة العمرية ال يإ       
 انخفاض معدالت الخصوبة العمرية في  ،(ٕوالشكؿ) (ٔٔو) (ٓٔحظ مف خالؿ الجدوليف )نالالبيئة ف

 

 

                                                           

، مجمة  ٕٚٓٓ-ٜٚٛٔوالمشكالت السكانية في العراؽ الجغرافية  –حسيف جعاز ناصر، الخصائص الديموغرافية  ((ٔ
 ٓ ٕٔٔ، ص  ٕٓٔٓ، انساني ،  ٕ، العدد ٛجامعة كربالء العممية ، المجمد 
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 ( ٜجدول )
 .ٜٕٔٓة لعامداريباأللف في محافظة كركوك ووحداتها اإل ةمعدالت الخصوبة العمري

 .(٘,ٙ) باالعتماد عمى الممحقين المصدر:

الوحدات 
 ةدارياإل

 مجموع الخصوبة العمريةمعدالت 
 المعدالت

ٔ٘-ٜٔ ٕٓ-ٕٗ ٕ٘-ٕٜ ٖٓ-ٖٗ ٖ٘-ٖٜ ٗٓ-ٗٗ ٗ٘-ٜٗ 

 ٜٓ٘ ٙ,ٕ ٕ,ٕٕ ٖ,ٕٙ ٔ,ٙٗٔ ٗ,ٜٙٔ ٚ,٘ٗٔ ٚ,ٔٗ م.ق. كركوك

 ٘,ٕٗٙ ٚ,٘ ٕٓ ٛ,ٜٙ ٙ,ٓٚٔ ٓ٘ٔ ٗ,ٛٗٔ ٔ٘ ن.يايجي

 ٗٓٙ ٙ,ٚ ٘,ٙٔ ٜ,ٜ٘ ٚ,ٜٛ ٚٚٔ ٚ,ٕٗٓ ٙ,ٛٗ ن.التون كوبري

 ٔ,٘ٗٙ ٖ,ٖ ٛ,ٕٚ ٔ,ٚٙ ٘,ٔٔٔ ٕ,ٜٙٔ ٘,ٜٙٔ ٚ,ٕٗ ن.الممتقى

 ٚ,ٖٛٙ ٛ,ٙ ٚ,ٜٕ ٛ,ٛٙ ٗ,ٖٛٔ ٕ,ٕ٘ٔ ٜ,ٜٔٔ ٜ,ٓ٘ ن.تازة خورماتو
 ٖٙٙ ٗ,ٚ ٚ,ٕٚ ٔ,ٓٗٔ ٔ,ٜٕٓ ٛ,ٓٔٔ ٜ,ٕٗٔ ٕ٘ ن.ليالن

 ٛ,ٜٔٛ ٖٔ ٖ,ٖٔ ٔ,٘ٓٔ ٛ,ٚٗٔ ٖ,ٕٛٔ ٕٙٚ ٖ,ٓٓٔ ن.شوان

 ٕ,ٔ٘ٙ ٚ,ٗٔ ٛ,ٖ٘ ٛ,ٚٛ ٙ,ٓٛ ٘,٘ٛٔ ٙ,ٜٕٔ ٕ.ٜٜ ن.قرة هنجير

 ٜ,ٕٚٚ ٖ,٘ ٕ,ٕٚ ٔ,ٖٗٔ ٜ,ٗٙ ٕٔٙ ٕٛٓ ٗ,ٕٚ م.ق.الحويجة

 ٚ,٘ٔٚ ٚ,٘ ٛ,ٕ٘ ٚ,ٖٓٔ ٜ,ٕٖٔ ٕٕ٘ ٖ,ٔ٘ٔ ٖ,ٗٗ ن.العباسي

 ٛ,٘ٔٚ ٙ ٜٗ ٗٔٔ ٔ,٘ٗٔ ٚ,ٜٚٔ ٙ,ٔ٘ٔ ٗ,ٕ٘ ن.الرياض
 ٙ,ٓٓٚ ٗ,ٗ ٚ,ٛٗ ٘,ٓٓٔ ٖ,ٖٙٔ ٚ,ٜٚٔ ٜ,ٚ٘ٔ ٔ,٘٘ ن.الزاب

 ٔ,ٜٚٙ ٘,ٗ ٜ,ٕٕ ٜ,ٔٓٔ ٘,ٕٗٔ ٖ,ٜٛٔ ٘,ٜٔٔ ٘,ٖ٘ م.ق.داقوق

 ٔ٘ٙ ٙ,ٙ ٙ,ٖٛ ٔ,ٜ٘ ٚ,ٚٓٔ ٗ,ٖٙٔ ٔ,ٜٜٔ ٘,ٓٗ ن.الرشاد
 ٕ,ٖٓٙ ٜ,ٔ ٘,ٖٔ ٘ٚ ٔ٘ٔ ٛ,ٕٚٔ ٙ,ٖ٘ٔ ٗ,ٕٙ م.ق.الدبس
 ٘,ٗٔ٘ ٕ,٘ ٚ,ٖٗ ٙ,ٚٚ ٖ,ٔٓٔ ٛ,ٓٙٔ ٕ,ٓٔٔ ٚ,٘ٔ ن.سركران

 ٘,ٕٙٙ ٚ,ٖ ٚ,ٕ٘ ٕ,ٚٚ ٗ,ٖٙٔ ٗ,ٓٛٔ ٛ,ٙ٘ٔ ٖ,ٙٗ المحافظةمعدل 
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 (ٓٔجدول ) 
 .ٜٕٔٓة لعام داريمحافظة كركوك ووحداتها اإل )حضر( باأللف في ةمعدالت الخصوبة العمري

 .(ٚ,ٛ) باالعتماد عمى الممحقين المصدر:

 

الوحدات 
 اإلدارية

 مجموع في الحضر معدالت الخصوبة العمرية
 المعدالت

ٔ٘-ٜٔ ٕٓ-ٕٗ ٕ٘-ٕٜ ٖٓ-ٖٗ ٖ٘-ٖٜ ٗٓ-ٗٗ ٗ٘-ٜٗ 

 590 206 2202 6202 14602 16904 14507 4107 م.ق. كركوك

 61908 0 1701 8703 17002 14109 14707 5506 ن.يايجي

 44507 509 1107 4305 6701 12807 15104 3704 ن.التون كوبري

 62607 0 2407 5705 11304 18807 19803 4401 ن.الممتقى

 48108 405 2107 5003 10606 11209 14501 4006 ن.تازة خورماتو

 53704 503 2008 10907 17304 89 11705 2206 ن.ليالن

 61705 1105 1803 6804 10609 14609 189 7605 ن.شوان

 56207 1402 4503 7304 69 15901 11205 8903 ن.قرة هنجير

 545 307 1804 90 47 18101 14902 5507 م.ق.الحويجة

 50907 4 1902 8603 9804 155 11006 3601 ن.العباسي

 52605 309 3406 7809 10909 14302 113 4209 ن.الرياض

 43108 203 2906 5804 8602 11909 9802 3702 ن.الزاب

 642 307 2006 89 13408 17708 18002 3508 م.ق.داقوق

 61108 0 2108 9602 18907 13501 129 41 ن.الرشاد

 54405 2 2609 6107 13207 14506 11705 5801 م.ق.الدبس
 60801 0 4804 8906 120 19208 13803 19 ن.سركران

 57907 302 2303 6902 13005 16407 14406 4402 المحافظةمعدل 
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 (ٔٔجدول )
 .ٜٕٔٓة لعام داريمحافظة كركوك ووحداتها اإل)ريف( باأللف في  ةمعدالت الخصوبة العمري

 .(ٜ,ٓٔ) باالعتماد عمى الممحقين المصدر:

 

 

الوحدات 
 اإلدارية

 عمجمو  في الريف معدالت الخصوبة العمرية
 ٜٗ-٘ٗ ٗٗ-ٓٗ ٜٖ-ٖ٘ ٖٗ-ٖٓ ٜٕ-ٕ٘ ٕٗ-ٕٓ ٜٔ-٘ٔ المعدالت

 581 0 2909 7205 13604 16607 13809 3608 م.ق. كركوك

 64702 609 2006 9806 17007 15105 14807 5002 ن.يايجي

 96901 1202 2801 10101 13905 292 32501 71 ن.التون كوبري

 64907 401 2805 6903 11101 19803 19601 4204 ن.الممتقى

 83508 1003 4001 94 17609 20208 24906 62 ن.تازة خورماتو

 80109 1104 3504 17602 24602 13503 170 2703 ن.ليالن

 102808 1308 3801 125 16703 25503 31805 11008 ن.شوان

 90802 1607 7905 13303 113 26207 17806 12403 ن.قرة هنجير

 926 704 3209 16508 7601 31506 24602 82 م.ق.الحويجة

 77004 705 2705 14302 14104 24301 16106 4601 ن.العباسي

 760 606 5205 12209 15209 21008 16004 5309 ن.الرياض

 83507 506 5807 12305 16002 23708 18701 6209 ن.الزاب

 729 501 2403 10908 14606 209 19809 3503 م.ق.داقوق

 66105 703 4101 95 10405 16509 20703 4005 ن.الرشاد

 69807 109 3502 8604 16408 19503 14906 6504 م.ق.الدبس
 503 6 4302 76 9901 15607 10608 1503 ن.سركران

 77309 503 3305 10007 16009 229 19306 5008 المحافظةمعدل 
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 (ٕالشكل)

 .ٜٕٔٓوريف محافظة كركوك لعام  معدالت الخصوبة العمرية في حضر

 
 (.ٔٔ()ٓٔالمصدر: باالعتماد عمى جداول )      

 

البيئة الحضرية بالمقارنة بالبيئة الريفية حيث سجمت البيئة الحضرية اعمى معدؿ في الفئة العمرية 
 باأللؼ. ٚ,ٗٙٔ( سنة بمغ  ٜٕ_ٕ٘)

وبارتفاع نسبي بمغ  في الفئة العمرية ذاتيا باأللؼ ٜٕٕمعدؿ بمغ اعمى بينما سجمت البيئة الريفية       
جاءت ناحية  فقد بحسب الوحدات االدارية بالنسبة لحضر محافظة كركوؾما أ، % عف الحضرٔ.ٕٛ
سنة تمييا ناحية  (ٕٗ -ٕٓفي الفئة العمرية ) باأللؼٖ,ٜٛٔبمعدؿ بمغ  األوؿفي الترتيب  الممتقى
في  شوافبينما جاءت ناحية  ،سنة (ٜٕ -ٕ٘في الفئة العمرية ) باأللؼ ٛ,ٕٜٔ بمعدؿ بمغ سركراف

كؿ جاء  خيروفي الترتيب األ باأللؼ ٜٛٔبمعدؿ بمغ  سنة (ٕٗ -ٕٓالترتيب الثالث في الفئة العمرية )
( سنة ٜٗ -٘ٗفي الفئة العمرية ) ، ناحية يايجي(راف، ناحية الرشاد، ناحية الممتقىمف )ناحية سرك

 .لعدـ وجود والدات في ىذه الفئة العمرية باأللؼ)صفر( بمعدؿ بمغ 
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 باأللؼ ٔ,ٕٖ٘بمغ   ما عمى مستوى البيئة الريفية فقد سجمت ناحية التوف كوبري اعمى معدؿأ       
، بينما جاء لكؿ منيما ( سنةٕٗ_ٕٓفي الفئة العمرية ) باأللؼ ٘,ٖٛٔتمييا ناحية شواف بمعدؿ بمغ 

 ،( سنةٜٕ_ٕ٘في الفئة العمرية ) باأللؼ ٙ,ٖ٘ٔمركز قضاء الحويجة في الترتيب الثالث بمعدؿ بمغ 
( ٜٗ_٘ٗفي الفئة العمرية ) باأللؼ )صفر(بمعدؿ بمغ  كركوؾجاء مركز قضاء  خيروفي الترتيب األ

 .لعدـ وجود والدات في ىذه الفئة العمرية سنة
تمسؾ المجتمع الريفي  إلىالبيئة الريفية  اع معدالت الخصوبة العمرية فيارتفيعود السبب في        

 تعد  المجتمع عنصر قوة بعكس البيئة الحضرية التي  أفرادزيادة  تعدوالتي  وروثةبالعادات والتقاليد الم
بما يتناسب  خرأو أمعينة تحد مف ىذه الزيادة بشكؿ  ف يكوف ضمف ضوابطإالمجتمع يجب  رادفأزيادة 

 ناثاإلمية في المجتمع الريفي خاصة بيف فضال عف ارتفاع نسبة األ والفمسفة المجتمعية القائمة فييا،
( في البيئة ٜٔ_٘ٔوارتفاع نسبة الزواج المبكر بدليؿ ارتفاع نسبة المواليد في الفئة العمرية الصغيرة )

لنفس الفئة العمرية أي  باأللؼ ٕ,ٗٗحضرية بينما كانت في البيئة ال باأللؼ ٘,ٔ٘الريفية بمعدؿ بمغ 
 %( .ٗٔبفارؽ نسبي بمغ )

 :يعذل اخلصىبت انكهيت  :رابعبا 
ف تنجػػبيـ طػػواؿ مػػدة قػػدرتيا عمػػى أة الواحػػدة متوسػػط عػػدد المواليػػد الػػذيف يمكػػف لممػػرأ بػػو ويعنػػي 
سػػنة(، ويمكػػف حسػػابو عػػف طريػػؽ جمػػع معػػدالت الخصػػوبة العمريػػة لفئػػات ٜٗ-٘ٔفػػي العمػػر ) اإلنجػػاب

 (ٓٓٓٔ( والػػػذي يمثػػػؿ طػػػوؿ الفئػػػة الواحػػػدة مقسػػػومًا عمػػػى )٘العمػػػر جميعػػػًا وضػػػرب النػػػاتج فػػػي الػػػرقـ )
وفػاة ( سػنة دوف ٜٗ_٘ٔالحمػؿ ) مدةعمى قيد الحياة خالؿ  يبقيفسوؼ  النساءف أ ىذا المعدؿويفترض 

 (ٕ) عمى النحو االتي. ىذا المقياس ويمكف صياغتو . (ٔ) مدةخالؿ ىذه الدة منيف واحأي 

 

 معدؿ الخصوبة الكمية =        
       

                                                           

،  ٕٓٓٓ مصر، القاىرة، ،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر والتوزيع ،٘ط ،( فتحي ابو عيانو، جغرافية السكاف(ٔ
 . ٚ٘ٔص
 . ٚٛٔ، صٕ٘ٓٓفايز محمد العيسوي، أسس جغرافية السكاف، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  (ٕ)

 ٘×مجموع معدالت الخصوبة العمرية 
ٔٓٓٓ 
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سيؿ و  المجتمع ألنو بسيطمستواىا في وتوضيح مقاييس الخاصة بالخصوبة اليعد ىذا المعدؿ مف افضؿ و 
الواحد  المجتمعومستوياتو في  اإلنجابسموبًا بسيطًا في تحديد معالـ أتمثؿ واف المقارنة باستعمالو  الفيـ

خالصة معدالت الخصوبة العمرية  لتعبيره عف فائدةوىو مف اكثر المعدالت  المجتمعات المختمفةبيف  وأ
 .(ٔ)لمنساء

جاءت محافظة نينوى في  ،ٜٕٔٓعاـ  امرأة/( مولودٜ,ٖ) إلىىذا المعدؿ  بمغالعراؽ  في            
 (ٙ,ٗتمييا محافظة كربالء بمعدؿ بمغ )، امرأة/مولود( ٚ,٘ى بمعدؿ خصوبة كمي بمغ )األولالمرتبة 
 مولود/امرأة( ٔ,ٖادنى مستوى عند محافظة كركوؾ بمعدؿ خصوبة كمية بمغت ) إلىوصوال  امرأة/مولود

 ةداريعمى مستوى الوحدات اإل ماأ( ٕ)ألنيا لـ تظير ضمف ىذا التصنيؼ الشماؿمحافظات  اذا ما استثنينا
ة جاء اعمى  معدؿ  في داريالدراسة تباينا واضحا عمى مستوى الوحدات اإل أظيرتفقد  لمحافظة كركوؾ
ادنى مستوى عند ناحية سركراف بمعدؿ بمغ و ، (ٚخريطة ) (ٕٔجدوؿ )،امرأة/( مولد٘,ٗناحية شواف بمغ )

اربع مستويات بحسب  إلىة قسمت داريالوحدات اإل كافة امرأة ولتسميط الضوء اكثر عمى/دو مول( ٙ,ٕ)
 الدرجة المعيارية كاالتي:

 _فأكثر(ٓ٘,ٓالمستوى األول )+ -

ة ىي كؿ مف  )ناحية شواف، مركز قضاء الحويجة، ناحية إدارييقع في ىذا المستوى اربع وحدات       
معدؿ ضمف ىذا  ال ألدنىو امرأة في ناحية شواف وص/دو ( مول٘,ٗبمغ )العباسي، ناحية الرياض( بمعدؿ 

 امرأة./دو مول (ٙ,ٖ) والبالغعند  ناحية الرياض  المستوى

 (ٓ_ٜٗ,ٔٓلمستوى الثاني )+ا -

تيف فقط ىي كؿ مف )ناحية الزاب، مركز قضاء داقوؽ( إداريىذا المستوى وحدتيف ضمف يقع      
 امرأة لكؿ منيما./دو مول (٘,ٖبمعدؿ بمغ )

 

 
                                                           

 . ٜٗٔ، مصدر سابؽ، صٕ( طو حمادي الحديثي، جغرافية السكاف، ط(ٔ
 .ٓٔ، جدوؿ صٜٕٔٓحصائي السنوي،البيئة، التقرير اإلو  جميورية العراؽ، وزارة الصحة(ٕ) 
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 (ٕٔجدول )
 .ٜٕٔٓلعام والبيئة ةداريوحداتها اإلبحسب في محافظة كركوك معدل الخصوبة الكمية 

 الوحدات اإلدارية
 باأللف الخصوبة الكميةمعدل 

  
 الدرجة المعيارية

 المجموع الريف الحضر
 ٜٙ,ٓ- 3 209 3 م.ق. كركوك
 ٖٗ,ٓ- 302 302 301 ن.يايجي

 ٓٛ,ٓ- 3 408 202 ن.التون كوبري
 ٖٔ,ٓ- 302 302 302 ن.الممتقى

 ٖٛ,ٓ- 302 402 204 ن.تازة خورماتو
 ٜٓ,ٓ- 303 4 207 ن.ليالن
 ٗٙ,ٕ 405 501 301 ن.شوان

 ٖٕ,ٓ- 303 406 208 ن.قرة هنجير
 ٕٔ,ٔ 309 406 207 م.ق.الحويجة
 ٖ٘,ٓ 306 309 206 ن.العباسي
 ٗ٘,ٓ 306 308 206 ن.الرياض
 ٖ٘,ٓ 305 402 202 ن.الزاب

 ٖٔ,ٓ 305 306 302 م.ق.داقوق
 ٖٔ,ٓ- 303 303 301 ن.الرشاد
 ٛٗ,ٓ- 302 305 207 م.ق.الدبس
 ٙٛ,ٔ- 206 205 3 ن.سركران

  301 309 209 المحافظةمعدل 
 (ٜ,ٓٔ,ٔٔ)الجداول ىباالعتماد عمالمصدر: من عمل الباحث 

 ٗ,ٖالمتوسط الحسابي=

  ٕٗ,ٓاالنحراف المعياري=
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 (ٚخريطة)

 .ٜٕٔٓة لعام  داريالتوزيع الجغرافي لمعدل الخصوبة الكمية في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل

 .ARC GIS 10.4.1(, وباستعمال برنامج 12المصدر : اعتمادا على بٌانات جدول )
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 (ٜٗ,ٓ-_ٔٓ,ٓ-الثالث) المستوى -

ة ىي كؿ مف )ناحية ليالف، ناحية قرة ىنجير، مركز إداريوحدات   سبعةىذا المستوى  يحمؿ      
)ناحية جاءت كؿ مف( ، ناحية الرشادقضاء الدبس، ناحية تازة خورماتو، ناحية الممتقى، ناحية يايجي

ىذا المستوى وبمعدؿ مواليد  ى ضمفاألولبالمرتبة  ناحية الرشاد( ناحية قرة ىنجير، ليالف،
بعدىما بمعدؿ مواليد  األخرىة داريبينما جاءت بقية الوحدات اإل لكؿ منيف امرأة/دو مول (ٖ,ٖ).بمغ

 امرأة./دو مول( ٕ,ٖبمغ )

 _فاقل(ٓ٘,ٓ-المستوى الرابع ) -
ة ىي كؿ مف )مركز قضاء كركوؾ، ناحية التوف إداريوحدات  ثالثةتحت ىذا المستوى  جاء      

 امرأة عمى الترتيب./دو مول (ٙ,ٕ(،)ٖ(،)ٖكوبري، ناحية سركراف( وبمعدؿ بمغ )
 

ما عمى صعيد التوزيع البيئي فقد بمغ معدؿ الخصوبة الكمية في حضر محافظة كركوؾ أ      
نتيجة عف الحضر  %ٕٙبمغ  نسبيامرأة وبارتفاع /دو مولٜ,ٖامرأة بينما سجؿ ريؼ المحافظة /دو مولٜ,ٕ

دارية في بحسب الوحدات اإل الحضرما عمى المستوى أاإلنجاب، لمظروؼ االجتماعية المشجعة عمى 
 لكؿ منيما، امرأة/مولدٕ,ٖبمعدؿ بمغ  األوؿفي الترتيب  مركز قضاء داقوؽ وناحية الممتقى الحضر جاء

 امرأة/دو مول ٔ,ٖ)ناحية يايجي، ناحية شواف، ناحية الرشاد( في التريب الثاني وبمعدؿ بمغ كؿ مف مايميي

بمعدؿ بمغ  ، التوف كوبري(ناحية الزاب)  كؿ مف تما في الترتيب األخير فقد جاءأ ،لكؿ منيف
 .لكؿ منيما امرأة/دو مولٕ,ٕ

يمييا  ،امرأة/مولد ٔ,٘بمعدؿ بمغ  األوؿجاءت ناحية شواف في الترتيب  فقد المحافظة في ريؼ ماأ     
وفي الترتيب األخير جاءت ناحية سركراف بمعدؿ بمغ امرأة /دو مول ٛ,ٗبمعدؿ بمغ  ناحية التوف كوبري

 .   امرأة/دو مول٘,ٕ

 : اإلمجبيليعذل انخكبثر : خبيسبا 
المواتي يولدف لكؿ الؼ مف النساء خالؿ  ناثاإلعدد المواليد  اإلجمالييقصد بمعدؿ التكاثر            

غير انو يقتصر عمى  الحساب، وىو ال يختمؼ عف معدؿ الخصوبة الكمية مف حيث اإلنجابفترة 
بغية تجديد األجياؿ  المستقبؿ أمياتفقط بداًل مف جممة المواليد، وذلؾ بيدؼ تقدير عدد  ناثاإلالمواليد 
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حمقة في سمسمة بقاء  أنثى مولودةذ تمثؿ كؿ إ، في المستقبؿنفسو يعوض  الحاليف الجيؿ أالتالية أي 
مف  المرأةالمستقبؿ عف طريؽ  التعرؼ عمى عدد ما تنجبو  أمياتلذلؾ فاف تقدير .(ٔ)الجنس البشري

وىذا ما يسمى "بمستوى  طفؿ ٕ,ٔقؿ ف تعوض نفسيا باف تنجب عمى األأإناث أي عمى المرأة 
أّف ىذا المعدؿ مبني عمى ال انو تشوبو  بعض العيوب منيا  إ ىذا المقياس أىميةوبالرغـ مف  ،حالؿ"اإل

والداتيا وىذا ال ينطبؽ  إليوالعمر الذي وصمت  إلىمولودة ستبقى عمى قيد الحياة  أنثىف كؿ أافتراض 
 ،ابعد مف ذلؾ إلىيطوؿ بيف العمر  اآلخرعمى الجميع فبعضيف يتوفيف قبؿ ذلؾ والبعض  في الحقيقة
فضال عف ربط الخصوبة  ،سوؼ يتذبذب ولف يبقى عمى وتيرة واحدة كما ىو مفترض اإلنجابلذلؾ فاف 

و أببموغيف سف الحمؿ بجميع النساء بصفة عامة عمى الرغـ مف احتماؿ وجود جزء منيف لف يتزوجف 
 ( ٕ)عاقرات

 (ٖ)كاالتي اإلجماليويحسب معدؿ التكاثر 

=  اإلجماليمعدؿ التكاثر _ٔ
 معدؿ الخصوبة الكمية

   سنة النوع عند الميالد  ٓ ٔ)
  

ويعػػد معػػدؿ التكػػاثر  فػػي محافظػػة كركػوؾ اإلجمػػاليمعػػدؿ التكػاثر  ىػذه الطريقػػة السػػتخراجوقػد تػػـ اعتمػػاد 
( مولػػودة / امػػرأة ٙ,ٖحػػوالي ) ٜٓٛٔقياسػػًا بالمعػػدؿ العػػالمي فقػػد بمػػغ عػػاـ  العػػراؽمرتفعػػًا فػػي  اإلجمػػالي

( مولػودة / امػرأة وفػي ٛ,ٔيقػارب ) مػا ٜ٘ٛٔ-ٜٓٛٔمعدؿ المتوسط العالمي لممػدة لمعراؽ في حيف بمغ 
وبحسػب نتػائج تعػداد السػػكاف  (ٗ).مولػودة / امػرأة (ٜ,ٓ) وربػػاأوفػي  مولػودة / امػرأة (ٕ) بمػغ الػدوؿ الناميػة

وىػػذا  (٘) (ٕ,ٕيقػػارب ) مػػا ٜٜٚٔ( وأصػػبح بعػػد ذلػػؾ فػػي عػػاـ ٖ,ٕبمػػغ المعػػدؿ فػػي العػػراؽ ) ٜٚٛٔعػػاـ 
الخصػػػوبة، كمػػػا تػػػدؿ ىػػػذه ف كػػػؿ امػػػرأة تعوضػػػيا أكثػػػر مػػػف اثنتػػػيف ممػػػا يسػػػيـ فػػػي رفػػػع معػػػدالت أيعنػػػي 

 . عمى اف العراؽ بشكؿ عاـ متجو نحو انخفاض معدؿ التكاثر االجمالي   تاإلحصائيا

                                                           

 . ٔٙ( عباس فاضؿ السعدي، التبايف اإلقميمي لمقياس الخصوبة وعالقتيا بتعميـ المرأة في العراؽ، مصدر سابؽ، ص(ٔ
 .ٖٚٛص جغرافية السكاف، مصدر سابؽ، ،عباس فاضؿ السعدي ((ٕ
 .ٜٗ، ص مصطفى الشمقاني، طرائؽ التحميؿ الديمغرافي، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، بدوف تاريخ ((ٖ
 . ٕٕٛعباس فاضؿ السعدي، مقاييس الخصوبة وتباينيا اإلقميمي في العراؽ، مصدر سابؽ، ص (ٗ)
جميورية العراقية، مجمس الوزارة، ىيأة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العاـ لمسكاف في العراؽ  (٘)

 (. ٘ٗ، جدوؿ )ٜٜٚٔلعاـ 
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مولػػػػػػػػػػػػودة / امػػػػػػػػػػػػرأة،  (٘,ٔ) ،ٜٕٔٓلعاـ  اإلجماليما في منطقة الدراسة فكاف معدؿ التكاثر أ 
ف المػرأة  سػوؼ تعػوض نفسػيا أ(، وىذا يعنػي ٜ,ٔ( وفي الريؼ )ٗ,ٔوكاف في الحضر )  (،ٖٔ)جدوؿ 

وتسيـ في رفع معػدالت النمػو السػكاني فػي المسػتقبؿ بشػكؿ فعػاؿ، ألنػو  )في المستقبؿ(في الجيؿ الالحؽ
االتػي سػوؼ  نػاثاإل( مػف النسػاء اذا مػا اسػتثنينا ٘,ٔوفقًا ليذا المعدؿ فأف المرأة سيحؿ محميا مسػتقباًل )

 يتوفيف في المستقبؿ.
في  اإلجماليوجود تفاوت مكاني في معدؿ التكاثر  إلى نفاأشير البيانات في الجدوؿ المذكور وت 

و أوالف ىػذا المعػػدؿ  ،ة فضػال عػف التبػايف المكػػاني بحسػب البيئػةداريػػمنطقػة الدراسػة بحسػب الوحػدات اإل
 المكػاني توزيػعالىذه المعدالت مشتقة مف معدؿ الخصوبة الكمية لذا فأف توزيعو المكاني لػف يختمػؼ عػف 

رقػاـ ممػا دفػع الباحػث لعػدـ لتفاصيؿ باستثناء اختالفيا في األوبنفس المراتب وا الخصوبة الكمية تمعدالل
 التفاصيؿ.و  التحميؿ الخوض في

:   إىل اننسبء  األطفبلنسبت  سبدسبا
 – ٘ٔ)  اإلنجػابعمارىـ عػف خمسػة سػنوات لكػؿ الػؼ امػرأة فػي سػف أاألطفاؿ التي تقؿ ىي نسبة      
ات الخاصػػة بػػو مػػف حصػاءالحصػػوؿ عمػػى اإلذ يمكػف إمػػف المقػاييس الشػػائعة االسػػتخداـ  ( سػنة وىػػو ٜٗ
ذ انػػو إوىػػذا المقيػػاس ال يخمػػو مػػف العيػػوب  ،(ٔ)كمػػا يتميػػز بسػػيولة التطبيػػؽ والمقارنػػة  ةالسػػكانيبيانػػات ال

ذف ىنػػاؾ نقػػص فػػي إػػػػة السابقػػ االربعػػةعمػػى المواليػػد البػػاقيف عمػػى قيػػد الحيػػاة مػػف مواليػػد السػػنوات  يقتصػػر
س سػػنوات المقيػػاس المحصػػمة لمسػػتويات الخصػػوبة لخمػػ دقػػػػػة البيػػػػػػػػػانات التػػي تحصػػؿ عمييػػا ويعػػػػػػػد ىػػػػػذ

عػػدد النسػػاء فػػي سػػف  إلػػىالخامسػػة  دوف سػػف األطفػػاؿتخرج بمقارنػػة عػػدد سػػيسػػابقة ولػػيس لسػػنة واحػػدة و 
 .اإلنجاب مف السكاف

 
 
 
 

 

                                                           

 . ٜٙ، ص ٜٙٛٔتبة االنجمو المصرية لمنشر، القاىرة ، مك ، جغرافية السكاف ،( عبد الرحمف الشرنوبئ)
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 (ٖٔجدول)
 .ٜٕٔٓلعام والبيئة ةداريوحداتها اإلبحسب  في محافظة كركوك اإلجماليمعدل التكاثر 

 الوحدات اإلدارية
 التكاثر االجماليمعدل 

 
 المجموع الريف الحضر

 104 104 105 م.ق. كركوك

 106 106 105 ن.يايجي

 105 203 101 ن.التون كوبري

 106 106 106 ن.الممتقى

 106 2 102 ن.تازة خورماتو

 106 2 103 ن.ليالن

 202 205 105 ن.شوان

 106 202 104 ن.قرة هنجير

 109 202 103 م.ق.الحويجة

 107 109 103 ن.العباسي

 107 109 103 ن.الرياض

 107 2 101 ن.الزاب

 107 108 106 م.ق.داقوق

 106 106 105 ن.الرشاد

 105 107 103 م.ق.الدبس

 103 102 105 ن.سركران

 105 109 104 معدل المحافظة

 .(ٕٔ) ولالجد ىالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد عم
 ٚ,ٔالمتوسط الحسابي=

 ٖٕٓ,ٓاالنحراف المعياري=
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( سنة ويعبر  ٜٗ – ٘ٔ) عدد النساء بعمر  إلىدوف الخامسة مف العمر  األطفاؿي النسبة بيف عدد أ
 :  (ٔ) تاليةعنو بالصيغة ال

 
 ٓٓٓٔ×     الخامسة دوف سف األطفاؿعدد = النساء  إلى األطفاؿنسبة 

 ( سنةٜٗ-٘ٔعدد النساء في سف الحمؿ)                                
النسػػػاء فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ  إلػػػى األطفػػػاؿبمػػػغ معػػػدؿ  ٜٕٔٓالسػػػكانية لعػػػاـ  لممعطيػػػاتوفقػػػا 

 بػػػاأللؼ ٚ,ٕٔٚوبمعػػػدؿ بمػػػغ  األوؿ يػػػبتالتر  الرشػػػاد فػػػيجػػػاءت ناحيػػػة ، (ٗٔجػػػدوؿ ) ،بػػػاأللؼ ٕ,ٜٚ٘
وصػػوال ألدنػػى مسػػتوى عنػػد مركػػز قضػػاء  األلؼبػػ  ٙ,ٔٔٚناحيػػة سػػركراف بمعػػدؿ بمػػغ تمييػػا  (،ٛخريطػػة )

 .باأللؼ ٔ,ٜٕ٘كركوؾ وبمعدؿ بمغ 
 :لتالياربع مستويات بحسب الدرجة المعيارية كا إلىة قسمت داريولتسميط الضوء اكثر عمى الوحدات اإل

 _فأكثر(ٓ٘,ٓالمستوى األول )+
، يايجي، ناحية سركراف، ناحية الرشادة ىي كؿ مف )ناحية إداريوحدات  ستيقع في ىذا المستوى       
 الرشادفي ناحية  باأللؼ ٚ,ٕٔٚ أعالهبمغ ( وبمعدؿ ناحية الرياض الممتقى،، ناحية العباسيناحية 
 . ضمف ىذا المستوى العباسيفي ناحية  باأللؼ ٔ,ٕٜٙ وادناه

 (ٓ_ٜٗ,ٔٓالمستوى الثاني )+ -

ىي كؿ مف )ناحية شواف، ناحية الزاب، مركز قضاء  ةإداريوحدات  ثالثة يقع تحت ىذا المستوى       
قضاء مركز عند  باأللؼ ٓٙٙ وادناه بمغ شواف  ةناحي عندباأللؼ  ٙٙٙ أعالهبمغ داقوؽ( وبمعدؿ 

 .داقوؽ

 (ٜٗ,ٓ-_ٔٓ,ٓ-_المستوى الثالث )

مركز قضاء الحويجة، ىي كؿ مف ) ثالثة وحدات إدارية ايضا فيقع فيوما في ىذا المستوى أ       
 عمى الترتيب. باأللؼ ٕ,ٕٚٙو  ٗ,ٖٗٙو ٗ,ٕ٘ٙ بمغ( وبمعدؿ ناحية ليالفمركز قضاء الدبس، 

 
                                                           

لمطباعة والنشر والتوزيع  ، دار كيوافعبد المطيؼ يوسؼ الصديقي، معجـ الديموغرافية، الؼ بائية المفردات السكانية ٔ))
 . ٖٚص ، ٜٕٓٓ ،، دمشؽ
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 (ٗٔجدول )
 .ٜٕٔٓلعاموالبيئة ة داريوحداتها اإلبحسب ركوك النسا  في محافظة ك إلى األطفالنسبة 

 الوحدات اإلدارية
 نسبة االطفال الى النسا 

  
 الدرجة المعيارية

 المجموع الريف الحضر
 2026- 52901 73307 52806 م.ق. كركوك

 1001 70302 73402 52809 ن.يايجي

 0090- 59009 73402 52806 ن.التون كوبري

 0081 69701 73402 52805 ن.الممتقى

 0055- 61908 734 52806 ن.تازة خورماتو

 0041- 62702 734 52807 ن.ليالن

 0032 666 73309 52805 ن.شوان

 1027- 58105 73407 52806 ن.قرة هنجير

 0006- 65204 73401 52807 م.ق.الحويجة

 0081 69201 73401 52805 ن.العباسي

 0087 69505 73401 52806 ن.الرياض

 0031 66509 73402 52808 ن.الزاب

 0020 660 73401 52807 م.ق.داقوق

 1036 72107 73402 52907 ن.الرشاد

 0011- 64304 73402 52806 م.ق.الدبس

 1017 71106 73401 52805 ن.سركران

  57902 73401 52806 المحافظةمعدل 

 (.ٕٔ( )ٔٔمالحق ) المصدر:

 ٜٗٙالمتوسط الحسابي=

 ٕ,ٖ٘االنحراف المعياري=
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 (ٛخريطة)

 .9002  ة لعامداريالنسا  في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل إلى األطفالالتوزيع الجغرافي لنسبة 

  .ARC GIS 10.4.1(, وباستعمال برنامج 14المصدر : اعتمادا على بٌانات جدول )
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 _فاقل(ٓ٘,ٓ-المستوى الرابع )_

 ،قرة ىنجير، ناحية تازة خورماتوكؿ مف )ناحية  ة ىيإداريوحدات  أربعةيقع في المستوى األخير       
كحد  تازة خورماتوعند ناحية  باأللؼ ٛ,ٜٔٙ بمغ، مركز قضاء كركوؾ( وبمعدؿ التوف كوبريناحية 

 .باأللؼ ٔ,ٜٕ٘بمعدؿ  اعمى ومركز قضاء كركوؾ كحد ادنى

 إلى األطفاؿتفوؽ نسبة  إلى( ٗٔالجدوؿ) تشير بياناتبالنسبة لمتوزيع البيئي لممحافظة ف ماأ        
في حضر  باأللؼ ٙ,ٕٛ٘مقابؿ  باأللؼ ٔ,ٖٗٚالنساء في مناطؽ ريؼ المحافظة وبمعدؿ عاـ بمغ 

عومؿ منيا ارتفاع نسبة النساء مجموعة  إلىيرجع السبب في تفوؽ مناطؽ ريؼ المحافظة و المحافظة  
ميات وانخفاض نسبة الموظفات وارتفاع نسبة العامالت في الزراعة مما انعكس عمى ارتفاع نسبة األ

ربة مف بعضيا والتبايف بيف فاف جميع المعدالت متقا لحضر المحافظة بالنسبة ماأفييا،  الخصوبة
 لؾ ينطبؽ الحاؿ عمى ريؼ المحافظة.ة غير واضح، كذداريوحداتيا اإل
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 انفصم انثبنث
يف  دلخغرياث ادلؤثرة يف اخلصىبت انسكبنيتا

 9102نعبو  حمبفظت كركىك
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 تمهيد:

غرافية واجتماعية و يعد سموؾ الخصوبة السكانية خميط متشابؾ ومعقد مف مجموعة متغيرات ديم      
و أية مف مكاف ألخر سواء بشكؿ منفرد اإلنجابالمجتمع  سموكياتواقتصادية تؤثر بأشكاؿ مختمفة في 

د مف في منطقة الدراسة كاف الب خرىة ألإداريمجتمع، وألجؿ معرفة مدى ىذا التأثير المكاني  مف وحدة 
 بشكؿ مفصؿ. دراسة وتفسير ىذه المتغيرات

 اخذرة في الخصوبة السكانية  فالبعض المتغيرات المؤثاختيار اختمفت الدراسات الجغرافية في      
المتغير  اختارواخروف آالمتغير االجتماعي و  اخذ اآلخروالبعض  كيدؼ دراسي المتغير االقتصادي

ف أعف  األوؿالفصؿ  اتغرافي، بينما  كشفت الكثير مف الدراسات "والتي تناولنا بعضيا في بدايو الديم
مع  أخرىاالقتصادي واالجتماعي مرة وطردي مرة و  غرافيو الديم الخصوبة تتناسب عكسيا مع الوضع

نفس المتغيرات بحسب المنطقة الجغرافية المدروسة وطبيعة المجتمع المدروس ونوع المؤثرات التي تـ 
 متغير.ديناميكي دراستيا فالخصوبة سموؾ 
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 ادلبحث األول
 انخحهيم اجلغرايف نهًخغرياث ادلؤثرة يف اخلصىبت انسكبنيت

 حمبفظت كركىكيف 

بحسب  أخرىف متغيرات الخصوبة السكانية تختمؼ مف باحث ألخر ومف مؤسسة لمؤسسة إ
مية )سكاف الريؼ، مستوى األ إلىفي العراؽ  اإلنجاب ـعند دراستي بعض الباحثيفذ صنفيا إ، تياأىمي
الرضع(  األطفاؿالعامالت، المتزوجات، معدؿ وفيات  ناثاإل، ناث، المستوى التعميمي لإلناثاإلعند 
ما الجياز المركزي أ، (ٔ)ويةليا عالقة بالخصوبة كالعوامؿ النفسية والتغذ أخرىمتغيرات  إلىرج عُ كما 
)متغيرات صوبة السكانية بثالث متغيرات ىي الخ فيفي العراؽ فقد تناوؿ المتغيرات المؤثرة  حصاءلإل
 . وىذا ديدف دراستنا ىذه (ٕ)متغيرات اجتماعية ومتغيرات اقتصادية(و غرافية و ديم

 إلىة المؤثرة في الخصوبة السكانية فاف معظـ الدراسات لـ تشر يما عمى صعيد العوامؿ الطبيعأ       
ىذه العوامؿ بشكؿ واضح كتأثير) المناخ، التضاريس، التربة، الموارد المائية( عمى تبايف الخصوبة 
السكانية، فالمناح الحار مثال يؤثر بشكؿ غير مباشر عمى الخصوبة مف خالؿ تأثيره عمى المحاصيؿ 

المعيار فالتربة  والتي تخضع لنفس األخرىالزراعية بشكؿ سمبي، كذلؾ الحاؿ لبقية العوامؿ الطبيعة 
رض قادرة طبيعيا رار وزيادة السكاف فكمما كانت األالخصبة والمياه الوافرة والحرارة الكافية مدعاة لالستق

والعكس صحيح، كذلؾ فاف المجموعات البشرية  اإلنجابكبر عدد ممكف مف السكاف زاد أعالة إعمى 
ماـ أؽ الجبمية الوعرة التي تعد عائؽ المناط دائما ما تتخذ مف المناطؽ السيمية مكانا الستقرارىا عكس

في التأثير عمى  محدودية ىذه العوامؿ  إلىىماؿ العوامؿ الطبيعية اليوـ يعود إعؿ لالزيادة البشرية، 
لييا الحضارة بالمعنى إتثناء بعض المناطؽ التي لـ  تصؿ عما كانت عميو في السابؽ باس الخصوبة

يعة وىـ مؤثرات الطب إلىالبداوة التي تخضع في الكثير مف جوانبيا  الشائع والتي الزالت تمارس حياة
وبطبيعة الحاؿ فاف منطقة الدراسة ، (ٖ)ال نسبة ضئيمة مف سكاف العالـ اليوـإبطبيعة الحاؿ ال يشكموف 

                                                           

 .ٕٚٚ-ٕٗٚعباس فاضؿ السعدي، اإلنجاب في العراؽ: دراسة في االنتشار المكاني، مصدر سابؽ، ص (ٔ)
الجميورية العراقية، وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، مستوى الخصوبة في العراؽ، مطبعة الجياز  (ٕ)

 .ٕٛ_ٗ، صٜٙٛٔبغداد، ،لإلحصاءالمركزي 
التحميؿ المكاني لمستويات الخصوبة السكانية واتجاىاتيا في محافظة بغداد، رسالة  صالح محسف جاسـ، ((ٖ

 .ٛٛ_ٚٛص ،ٕٓٓٓماجستير)غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة بغداد،
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والتي ال تترؾ مجاال لتأثيرىا عمى الخصوبة السكانية بشكؿ واضح   متشابية مف حيث العوامؿ الطبيعية
 يستدعي الدراسة.

بناء عمى ما سمؼ فاف تبايف الخصوبة السكانية في محافظة كركوؾ مف مكاف ألخر يرتبط       
مطابقة لتصنيؼ الجياز  يفاو والتي سيتـ قياسيا تحث ثالث عن المؤثر في الخصوبة بتفاوت المتغيرات

كؿ و  غرافي، المتغير االجتماعي، المتغير االقتصادي(و ز لإلحصاء في العراقي وىي)المتغير الديمالمرك
 نتائج كما سيتـ مقاطعةه عمى حد كؿٌ  عنواف يضـ تحت جنحو مجموعة عوامؿ تتفرع منو ليسيؿ قياسيا

والذي  انيةالسك معدؿ الخصوبة العاـ الذي يعتبر مف افضؿ مقايس الخصوبةنتائج ىذه المتغيرات مع 
عكس مقياس معدؿ الوالدات الخاـ  ،( سنةٜٗ-٘ٔ)اإلنجابفي سف  ناثاإليقتصر في حساباتو عمى 

ناثالذي يدخؿ في حساباتو جميع السكاف مف ذكور و  اذا ما  وبالتالي يفقد خاصية الدقة اً بار وك صغاراً  ا 
 كاالتي:  األوؿفقد تناوليا المبحث  ما المتغيرات المدروسةأ، استعمؿ في المقارنة

 ديمغرافية:المتغيرات : الأوالً 
 .متوسط العمر عند الزواج .ٔ
 .الرضع األطفاؿمعدؿ وفيات  .ٕ
 لسكاف الريؼ. االىمية النسبية .ٖ

 جتماعية:اللمتغيرات اثانيا: ا
 عدادية فما فوؽ.الحاصالت عمى شيادة اإل ناثاإلنسبة  .ٗ
 المستعمالت لوسائؿ منع الحمؿ. ناثاإلنسبة  .٘
 المرضعات رضاعة طبيعية. ناثاإلنسبة  .ٙ

 قتصادية:المتغيرات اثالثا: ال
 الؼ دينار عراقي. ٓٓ٘التي يقؿ دخميا عف  األسرنسبة  .ٗ
 النشطات اقتصاديا. ناثاإلنسبة  .٘
 التي تسكف باإليجار. األسرنسبة  .ٙ
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 :غرافيتىادلخغرياث انذمي: أوالا 
 بمعدل الخصوبة العام:متوسط العمر عند الزواج عالقة -ٔ

والوالدة ليست متاحػة فػي كػؿ وقػت وحػيف بػؿ  اإلنجابعمى الخصوبة و  بيولوجياف قابمية المرأة إ         
 يالػذال القميؿ، لػذا فػاف الػزواج المبكػر لممػرأة إعنيا  يشذال  ،( سنةٜٗ_٘ٔعمرية تقع بيف ) فترةمحددة ب

طوؿ وانجػاب عػدد اكثػر مػف أيح لممرأة التعرض لمخصوبة  لمدة تيطوؿ مدة الحياة الزوجية  ينعكس عمى
الػزواج  بمػغ  سػف ف معدؿأالخصوبة السكانية، فاذا افترضنا معدالت وىذا ما يتناسب طرديا مع  األطفاؿ

 ٘ٔف سػف الخصػوبة يبػدا بسػف عمػى اعتبػار أ سػنوات ٘يبمػغ  اإلنجابعاما فاف المعدؿ المفقود مف  ٕٓ
غرافيوف، و ا الجانػب اىتمػاـ كبيػر مػف قبػؿ الػديموبالتالي تتأثر الخصوبة وفؽ ىذا الحػد، لػذا اخػذ ىػذ سنة،

بػػيف الػػزوج والزوجػػة  الشػػراكةال عػػف طريػػؽ إنمػػا ىػػي ال تػػتـ إبة بطبيعػػة الحػػاؿ ليسػػت نػػاتج فػػردي والخصػػو 
ة ( لسػػنٛٛٔحػػواؿ الشخصػػية العراقػػي رقػػـ )شػػار قػػانوف األأحيػػث والتػػي تحكميػػا ضػػوابط  منيػػا قانونيػػة، 

 عرفيػػة أخػػرىو ، عمػػركمػاؿ الثامنػػة عشػػرة مػف الا  بالشػػخص العاقػػؿ و ال  إشػرط أىميػػة الػػزواج ال يػتـ  ٜٜ٘ٔ
جػػاز لمػػف أذ إلػػـ يتغاضػػى عنػػو القػػانوف العراقػػي   أيضػػاً وىػػذا  الػػزواج فػػي سػػف اقػػؿ مػػف الثامنػػة عشػػرتتػػيح 

 .(ٔ)ب وأذف القاضيعشرة مف العمر الزواج بموافقة األاكمؿ الخامسة 
يسمؾ مسار متوازي مع التطور والتحسف فػي التأخر في سف الزواج لمنساء سوؼ ف أوفي دراسة  كشفت 

الرخػػػاء مػػػي والتربػػػوي، وىػػػذا يكػػػوف نػػػاتج عػػػف فػػػرص العمػػػؿ والوظيفػػػة فضػػػال عػػػف ارتفػػػاع المسػػػتوى التعمي
دخػاؿ واالزدىار االقتصػادي و  سػموؾ  فإخػر آفػي مجتمعاتنػا اآلسػيوية. بمعنػى   سػاليب الحيػاة العصػريةأا 

لحػػيف بموغيػػا  سػػرةاألداخػػؿ سػػور  نثػػىؼ يتغيػػر تػػدريجيا مػػف عػػادات وتقاليػػد تقػػوؿ ببقػػاء األالمجتمػػع سػػو 
و أفػػي العمػػؿ خػػارج المنػػزؿ  سػرةاألفضػػاء أوسػػع يسػػمح ليػا بػػالتعميـ والعمػػؿ ومشػػاركة ذكػػور  إلػػى وزواجيػا

الػزواج  سػفف متوسػط إ الدراسة نفسيا تبيف  ية،اليوم ةحياالمساعدة الزوج فيما بعد لمقياـ بما تمميو عمييـ 
لمدينػػة بغػػداد عػػاـ  أخػػرىشػػارت دراسػػة ا، بينمػػا (3)( سػػنةٜٕ_ٕٕفػػي عمػػوـ المحافظػػة انحسػػر بػػيف سػػف )

،  اذ بمػغ أخػرى جيػةمد الحياة الزوجية مػف أف بيف عدد الوالدات مف جية وطوؿ بينت وجود تباي ٕٕٔٓ

                                                           

، ٜٜ٘ٔ( لسنة ٛٔٔوزارة العدؿ، األعالـ القانوني، قانوف األحواؿ الشخصية وتعديالتو رقـ ) لعراقية،( الجميورية أ)
 . ٘-ٗ، صٜٗٛٔزارة العدؿ، بغداد، ، مطبعة و ٖط
 .ٚٓٔ_٘ٓٔ، صالخصب السكاني وتحميمو المكاني في محافظة ديالى، مصدر سابؽ رعد مفيد احمد، ((ٕ
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امػػرأة لمػػف امتػػدت حيػػاتيف /طفػػؿ ٚٔ,ٙ إلػػىسػػنة وارتفػػع  ٗٔاقػػؿ مػػف  مػػدةامػػرأة لمػػف قضػػيف /طفػػؿ ٔٛ,ٗ
 لمتوسػػػط سػػػف الػػػزواج فػػػي قضػػػاء الياشػػػمية التػػػابع  أخػػػرى، وفػػػي دراسػػػة (ٔ)سػػػنة ٗٔألكثػػػر مػػػف الزوجػػػة 

مػا الريػؼ أ( سنة فػي الحضػر ٕٛ_ٖٕبيف )  ينحصر متوسط سف الزواج ٕٗٔٓلمحافظة القادسية عاـ 
وىػػذا مؤشػػر واضػػح عمػػى ارتفػػاع متوسػػط سػػف  (3)( سػػنةٜٕ_ٚٔسػػف الػػزواج بػػيف )متوسػػط فقػػد انحصػػر 

  .في الريؼ  سف الزواج الزواج في الحضر يقابمو انخفاض
، يتضح وجود تبايف بيف متوسط (٘ٔجدوؿ) ،ا عمى صعيد  منطقة الدراسة ومف خالؿ مالحظةمأ      

سنة بينما ( ٘,ٜٕ_ٖ,ٕٗبيف الحضر والريؼ فقد تراوح سف الزواج في الحضر بيف )سف الزواج لإلناث 
فػػػي عمػػػوـ المحافظػػػة  نػػػاث( سػػػنة، وبمػػػغ متوسػػػط سػػػف الػػػزواج لإلٗ,ٕٛ_ٛ,ٖٕانحصػػػر فػػػي الريػػػؼ بػػػيف)

ة  ولبيػػػاف اثػػػر ىػػػذا المتغيػػػر عمػػػى ظػػػاىرة الخصػػػوبة داريػػػمػػػا عمػػػى مسػػػتوى الوحػػػدات اإل( سػػػنة، أٖ,ٕٙ)
( ٜ)خريطػة  (٘ٔالسكانية يمكف االعتماد عمى الدرجة المعيارية لبياف مدى تأثيرىا، فمف خالؿ الجدوؿ )

 ، تظير لنا اربع مستويات عمى النحو التالي:
 _فأكثر(ٓ٘,ٓ)+ األولالمستوى  -

ة ىػي كػؿ مػف )مركػز قضػاء كركػوؾ، ناحيػة التػوف إداريػيقع ضمف ىػذا المسػتوى  خمسػة وحػدات        
ضػمف ىػذا  نػاثاإلذ تراوح متوسط سػف زواج سركراف( إكوبري، ناحية ليالف، مركز قضاء الدبس، ناحية 

( سػػنة فػػي  مركػػز ٜٕسػػركراف  و) ناحيػػةالػػدبس و ( سػػنة فػػي كػػؿ مػػف مركػػز قضػػاء ٖ,ٕٚ) المسػػتوى بػػيف
 قضاء كركوؾ .

 (ٓ_ٜٗ,ٔٓالمستوى الثاني )+ -
ة ىػي كػؿ مػف )ناحيػة يػايجي، ناحيػة الممتقػى، ناحيػة إداريػوحػدات  أربعػةظير ضمف ىذا المستوى       
( سػنة فػي كػؿ مػف ٖ,ٕٙسػف الػزواج ضػمف ىػذا المسػتوى بػيف ) ذ تراوح متوسػط، ناحية قرة ىنجير( إتازة

 سنة في ناحية يايجي. (ٙ,ٕٙناحيتي تازة خورماتو وقرة ىنجير و)

                                                           

محمد جاسـ محمد، التبايف المكاني لمخصوبة السكانية في مدينة بغداد، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية التربية ( (ٔ
 .ٕٔٔ،صٖٕٔٓجامعة بغداد،، اإلنسانيةابف رشد لمعمـو 

 
ودياف راسـ ميسر الشمري، التحميؿ المكاني لمستويات الخصوبة السكانية واتجاىاتيا في قضاء الياشمية، رسالة (3) 

 .ٕٓٔ، ص ٕٙٔٓماجستير)غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة القادسية،
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 (٘ٔجدول )
 .ٜٕٔٓة والبيئة لعام داريعند الزواج في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل ناثاإل متوسط عمر 

الدرجة المعيارية  المعياريةالدرجة  المجموع الريف الحضر الوحدات اإلدارية
 لمعدل الخصوبة العام

 0086- ٜٚ,ٔ ٜٕ ٗ,ٕٛ ٘,ٜٕ م.ق. كركوك

 0030- ٕٕ,ٓ ٙ,ٕٙ ٖ,ٕٙ ٛ,ٕٙ ن.يايجي

 0053- ٙٗ,ٔ ٖ,ٕٛ ٕٛ ٘,ٕٛ ن.التون كوبري

 0015- ٚٓ,ٓ ٗ,ٕٙ ٔ,ٕٙ ٙ,ٕٙ ن.الممتقى

 0024- ٔٓ,ٓ ٖ,ٕٙ ٕٙ ٘,ٕٙ ن.تازة خورماتو

 0037- ٜٓ,ٔ ٛ,ٕٚ ٙ,ٕٚ ٕٛ ن.ليالن

 2077 ٔٙ,ٔ- ٔ,ٕٗ ٛ,ٖٕ ٖ,ٕٗ ن.شوان

 0014- ٔٓ,ٓ ٖ,ٕٙ ٕٙ ٘,ٕٙ ن.قرة هنجير

 1024 ٜٓ,ٔ- ٛ,ٕٗ ٘,ٕٗ ٕ٘ م.ق.الحويجة

 0037 ٓٛ,ٓ- ٕ,ٕ٘ ٜ,ٕٗ ٗ,ٕ٘ ن.العباسي

 0038 ٛٛ,ٓ- ٔ,ٕ٘ ٛ,ٕٗ ٖ,ٕ٘ ن.الرياض

 0028 ٚٔ,ٔ- ٚ,ٕٗ ٜ,ٕٗ ٗ,ٕٗ ن.الزاب

 0028 ٘ٔ,ٓ- ٔ,ٕٙ ٛ,ٕ٘ ٖ,ٕٙ م.ق.داقوق

 1045- ٗٗ,ٓ- ٚ,ٕ٘ ٕ٘ ٖ,ٕٗ ن.الرشاد

 0038- ٖٚ,ٓ ٖ,ٕٚ ٔ,ٕٚ ٘,ٕٚ م.ق.الدبس

 1093- ٖٚ,ٓ ٖ,ٕٚ ٕٚ ٘,ٕٚ ن.سركران

 ٖ,ٕٙ ٕٙ ٗ,ٕٙ المحافظة متوسط
 

 
 (.ٛ)، جدولالمصدر: الدراسة الميدانية   

 2603_المتوسط الحسابي=   

 ٖٚ,ٔ_االنحراف المعياري=   
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 (ٜخريطة)

 .2019ة لعثم داييفي محثفظة كركوك بحسب الوحذات اإل انث اإلالتوزيع الجغرافي لمتوسط سن زواج 

 .ARC GIS 10.4.1(, وباستعمال برنامج 15المصدر : اعتمادا على بٌانات جدول )
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 (ٜٗ,ٓ-_ٔٓ,ٓ-المستوى الثالث ) -

قضاء داقوؽ( اذ بمغ  ضـ ىذا المستوى وحدتيف ادارتيف فقط ىي كؿ مف ) ناحية الرشاد، مركز  
 ( سنة عمى الترتيب.ٔ,ٕٙ()ٚ,ٕ٘متوسط سف الزواج فييما )

 _فاقل(ٓ٘,ٓ-المستوى الرابع )_

وىي  ناثزواج بالنسبة لإلة التي تمثؿ ادنى متوسطات سف داريجاء ضمف ىذا المستوى الوحدات اإل
ويجة، ناحية الزاب، الحة وىي كؿ مف )ناحية العباسي، ناحية الرياض، مركز قضاء إداريخمسة وحدات 
( سنة عند ٕ,ٕ٘( سنة في ناحية شواف و )ٔ,ٕٗذ تراوح متوسط سف الزواج فييا بيف )ناحية شواف( إ
 ناحية العباسي.

( ٘ٔما عمى صعيد التوزيع البيئي لمتوسط سف الزواج في منطقة الدراسة، فمف خالؿ الجدوؿ )أ      
، فقد بمغ خرىة ألإداريمتوسط سف الزواج مف وحدة انؼ الذكر، نالحظ وجود اختالفات مكانية في 

يا، ويرجع السبب في في ريف سنة (ٕٙ( سنة، يقابمو )ٗ,ٕٙمتوسط سف الزواج في حضر المحافظة)
وجود فجوة اجتماعية بيف الحضر والريؼ فارتفاع المستوى التعميمي وزيادة نسبة النساء  إلىذلؾ 

ؽ كميا تسيـ في تأخير سف زواج المرأة في الحضر مقارنة الحاصالت عمى الشيادات اإلعدادية فما فو 
رية في حضر المحافظة فقد جاء ابالريؼ الذي تنخفض فيو ىذه الميزات، وعمى صعيد الوحدات االد

( سنو يميو ناحية التوف كوبري بمتوسط بمغ ٘,ٜٕمركز قضاء كركوؾ في اعمى متوسط سف زواج بمغ )
( سنة، اما في ريؼ المحافظة ٖ,ٕٗد ناحية شواف بمتوسط بمغ )( سنة وصوال ألدنى مستوى عن٘,ٕٛ)

( سنة، يميو ناحية التوف كوبري ٗ,ٕٛفقد بمغ اعمى متوسط سف زواج عند مركز قضاء كركوؾ )
 ( سنةٛ,ٖٕ( سنة، وصوال ألدنى مستوى عند ناحية شواف بمتوسط بمغ )ٕٛبمتوسط بمغ )

 ناثيوضح  التوزيع الجغرافي لمتوسط سف الزواج لإل ( الذيٖومف خالؿ المقارنة البصرية في الشكؿ)
ومعدؿ الخصوبة العاـ يظير لنا تناسب عكسي  بيف متوسط سف الزواج و معدؿ الخصوبة العاـ فكمما 

اال اف ىذا التناسب يختمؼ بمستواه مف  ،الخصوبة والعكس صحيح ارتفعتمتوسط سف الزواج  انخفض
ة إداريبشكؿ اقؿ، باستثناء وحدة  اآلخرسيا بشكؿ كبير والبعض فبعضيا تتناسب عك خرىة ألإداريوحدة 

واحدة ىي ناحية الرشاد ظيرت العالقة فييا طردية، ما يعني في المحصمة النيائية اف العالقة بيف 
 ومعدؿ الخصوبة العاـ عالقة عكسية. ناثمتوسط سف الزواج لإل
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 (ٖشكل )
ة في محافظة كركوك لعام داريالخصوبة العام بحسب الوحدات اإل بمعدل  الزواج عند ناثاإل  عمر  متوسط  عالقة

ٕٜٓٔ. 

 (.٘ٔ(،جدول)ٛالمصدر: جدول)

 الرضع بمعدل الخصوبة العام: األطفالعالقة معدل وفيات -ٕ
طبيعيًا عف  داد السكافذ يز إنمو السكاف  المؤثرة في ى العوامؿ الرئيسيةالرضع أحد األطفاؿتعد وفيات 

الرضع تحمياًل عمميًا يعد  األطفاؿطريؽ الوالدات وينقصوف عف طريؽ الوفيات، واف تحميؿ ظاىرة وفيات 
اليدؼ منيا توفير أفضؿ الوسائط  ،والتي تسبؽ عممية وضع سياسة صحية مناسبة األساسيةمف األمور 

 .(ٔ)لمسيطرة عمى مسببات األمراض

 
                                                           

، ٜٚٛٔ(، ٜٔالسعدي، الوفيات واتجاىاتيا في الجزائر، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، المجمد ) إبراىيـرياض  (ٔ)
 .ٓٗص
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ويحسػب عػف طريػؽ احتسػاب واحػدة  الرضع وفيات الػذيف تقػؿ أعمػارىـ عػف سػنة  األطفاؿيقصد بوفيات 
لمسػػنة نفسػػيا وتصػػاغ المعادلػػة  األحيػػاءدوف سػػف السػػنة الواحػػدة عمػػى عػػدد المواليػػد  األطفػػاؿعػػدد وفيػػات 

 (ٔ)بالشكاؿ التالي..

 بعمر اقؿ مف سنة خالؿ مدة معينة األطفاؿوفيات = الرضع األطفالمعدل وفٌات 
              خالؿ المدة نفسيا األحياءعدد المواليد                                           

     
ف قسػما أمدى صحة البيانات المتوفرة خاصة ف مدى دقة ىذا المقياس يعتمد بشكؿ أساسي عمى إ
يتوفػػوف قبػػؿ تسػػجيميـ كحالػػة والدة جديػػدة خاصػػة فػػي الػػوالدات التػػي تػػتـ خػػارج المستشػػفيات  األطفػػاؿمػػف 

 والعيادات المعتمدة لذلؾ ال يتـ تسجيميـ كحالة وفاة مف قبؿ ذوييـ.
الرضع ومعدؿ الخصوبة السكانية ىي  األطفاؿالعالقة بيف وفيات  اف إلىتشير اغمب الدراسات 

الرضػع وتػنخفض  األطفػاؿمعدؿ وفيات  كمما ارتفع االرتفاع إلىوالدات عالقة طردية حيث يميؿ معدؿ ال
تعػويض الطفػؿ المتػوفي او الخشػية  إلػىاف االبػوييف يميمػوف  إلػىيرجػع السػبب فػي ذلػؾ  و مع انخفاضيا

كػي يحػافظوف عمػى العػدد  األطفػاؿانجػاب عػدد اكبػر مػف  إلػىبػوييف تكرار حالػة الوفػاة  ممػا يػدفع األ مف
ارتفاع معدالت الخصوبة، بالمقابؿ مف غير الممكػف أف  إلىائو عمى قيد الحياة ما يؤدي المرغوب في بق

فػػي ىػػذه المرحمػػة  ميػػاتقػػد تعػػّدوا مرحمػػة الطفولػػة ألف األ األطفػػاؿيقػػـو األبػػوييف بػػنفس التعػػويض إذا كػػاف 
الرضػع دوف  األطفػاؿ، لػذلؾ سػنركز ىنػا عمػى وفيػات (ٕ)مف المحتمؿ أف يكّف قػد تعػديف مرحمػة الخصػوبة

 وفيات األبناء عمومًا.
( ٕٔباسػػػػتثناء محافظػػػػات الشػػػػماؿ ) ٜٕٔٓالرضػػػػع فػػػػي العػػػػراؽ لسػػػػنة األطفػػػػاؿبمػػػػغ معػػػػدؿ وفيػػػػات       

( بػاأللؼ وىػذا مؤشػر واضػح عمػى ٕ,ٕٚباأللؼ، حيث جاءت محافظة بابػؿ بػأعمى نسػبة وفيػات بمغػت )
 الرضػع األطفػاؿلوفيػات  األوؿر اف السػبب تدني المستوى الصحي ورعاية االـ في المحافظة عمػى اعتبػا

والتػي بطبيعػة الحػاؿ يمكػف السػيطرة العراقيػة بحسػب إحصػائيات وزارة الصػحة   ىو االضطرابات التنفسية
( ٜ.ٕ٘عمييػػا مػػف خػػالؿ معػػدات أجيػػزة التػػنفس المتنوعػػة، يمييػػا محافظػػة النجػػؼ االشػػرؼ بمعػػدؿ بمػػغ )

                                                           

عباس فاضؿ السعدي، وفيات الرضع والحصار االقتصادي في العراؽ، النشرة السكانية، المجنة االقتصادية ( (ٔ
 .ٚٗ،صٜٜٙٔ، ٗٗالعدد واالجتماعية لغربي اسيا،

 .ٜٗ، صٕٜٛٔ المطبعة األردنية، عماف، ،ٔط بادئ الديموغرافية،فوزي سياونة، م (ٕ)
 

 ×ٔٓٓٓ 
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( بػاأللؼ، امػا فػي محافظػة ٔ,ٚادنػى مسػتوى عنػد محافظػة صػالح الػديف بمعػدؿ بمػغ) إلىباأللؼ وصوال 
وىػػو مسػػتوى مقبػػوؿ قياسػػا بالمعػػدؿ  ،(ٔ)( بػػاأللؼٚ,ٕٓالرضػػع ) األطفػػاؿكركػػوؾ فقػػد بمغػػت نسػػبة وفيػػات 

ة لممحافظػة ومػف خػالؿ مالحظػة، داريػالوحدات اإل صاما ما يخ الرضع في العراؽ األطفاؿالعاـ لوفيات 
ف ىػػذه الوحػػدات اذ جػػاءت ناحيػػة العباسػػي فػػي ي(، يتضػػح لنػػا وجػػود تبػػايف بػػٓٔخريطػػة )و ( ٙٔجػػدوؿ )
وفيػػات أطفػػاؿ  بػػاأللؼ تمييػػا ناحيػػة الػػزاب بمعػػدؿ (ٗ,ٕ٘بمعػػدؿ وفيػػات أطفػػاؿ رضػػع بمػػغ ) األوؿالترتيػػب 

(  باأللؼ وصوال ألدنى مستوى عند مركز قضاء كركوؾ وبمعػدؿ وفيػات أطفػاؿ رضػع ٔ,ٕٗرضع بمغ )
ة ظيػػر لػػػدينا اربػػػع مسػػػتويات بحسػػػب داريػػػ( بػػػاأللؼ ولتسػػػميط الضػػػوء اكثػػر عمػػػى الوحػػػدات اإلٕ,ٜٔبمػػغ )

 الدرجة المعيارية وىي كالتالي:
 _فأكثر(ٓ٘,ٓ)+ األولالمستوى  -

ة ىػػػي كػػػؿ مػػػف )ناحيػػػة العباسػػػي، مركػػػز قضػػػاء إداريػػػيقػػػع ضػػػمف ىػػػذا المسػػػتوى  خمسػػػة وحػػػدات        
ات أطفػػاؿ رضػػع  فػػي الحويجػػة، ناحيػػة الػػزاب، ناحيػػة الريػػاض، ناحيػػة الممتقػػى( سػػجمت  اعمػػى معػػدؿ وفيػػ

حػد ضػمف ىػذا المسػتوى فػي ناحيػة الممتقػى والبػالغ  ى( باأللؼ وصوال ال دنٗ,ٕ٘ذ بمغ )ناحية العباسي إ
 إلػىة داريػالرضػع فػي ىػذه الوحػدات اإل األطفاؿ( باأللؼ، يعود السبب في ارتفاع معدالت وفيات ٕ,ٖٕ)

 ضعؼ الجانب الصحي فييا فضال عف بعدىا عف المراكز الصحية المختصة  .
 (ٓ_ٜٗ.ٔٓلمستوى الثاني )+ا -

تيف فقػط ىػي كػؿ مػف )مركػز قضػاء داقػوؽ، ناحيػة شػواف( بمعػدؿ إداريظير ضمف ىذا المستوى وحدتيف 
 ( باإللؼ عمى الترتيب.٘,ٕٕ(،)ٙ,ٕٕبمغ )

 (ٜٗ,ٓ-_ٔٓ,ٓ-المستوى الثالث ) -

ة ىي كؿ مف )مركز قضاء الدبس، ناحية سػركراف، ناحيػة إداريحمؿ ىذا المستوى خمسة وحدات        
اعمى معدؿ وفيات أطفاؿ رضػع  فػي مركػز قضػاء الػدبس اذ  سجمتليالف، ناحية يايجي، ناحية الرشاد( 

( ٕ,ٕٔوالبػالغ )حػد ضػمف ىػذا المسػتوى فػي نػاحيتي يػايجي والرشػاد  ى( باأللؼ وصوال ال دنٙ,ٕٔبمغ )
 باأللؼ لكؿ منيما.

 
                                                           

 .ٔٙ_ٖ٘، جدوؿ صٜٕٔٓالتقرير االحصائي السنوي، البيئة،و  جميورية العراؽ، وزارة الصحة( (ٔ
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 (ٙٔجدول)
 .ٜٕٔٓة لعام داريالرضع في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل األطفالتوزيع وفيات 

الصـــحي  حصـــا اإل وزارة الصـــحة، دائـــرة صـــحة كركـــوك، قســـم التخطـــيط وتنميـــة المـــوارد البشـــرية، شـــعبةالمصـــدر: _ 
 (.ٛ، جدول ). ،)بيانات غير منشورة(والحياتي، وحدة تطبيق البرامج اإلحصائية

  ٕٕ_المتوسط الحسابي= 
 ٛ,ٔ_االنحراف المعياري= 

 

الدرجة  المعدل باأللف عدد الوالدات عدد الوفيات الوحدات اإلدارية
 المعيارية

 الدرجة المعيارية
 لمعدل الخصوبة العام

 0086- ٚ٘,ٔ- ٕ,ٜٔ ٜٕٕٙٙ ٖ٘ٗ م.ق.كركوك

 0030- ٕٗ,ٓ- ٕ,ٕٔ ٜ٘ٙ ٗٔ ن.يايجي

 0053- ٕٓ,ٔ- ٛ,ٜٔ ٛٓٓٔ ٕٓ ن.التون كوبري

 0015- ٚٙ,ٓ ٕ,ٖٕ ٖٛٛ ٜ ن.الممتقى

 0024- ٘ٔ,ٔ- ٜ,ٜٔ ٖ٘ٛ ٚٔ ن.تازة خورماتو

 0037- ٕٛ,ٓ- ٘,ٕٔ ٘ٙٗ ٓٔ ن.ليالن

 2077 ٕٛ,ٓ ٘,ٕٕ ٓٓٗ ٜ ن.شوان

 0014- ٗ- ٛ,ٜٔ ٖٓٔ ٙ ن.قرة هنجير

 1024 ٖٜ,ٓ ٚ,ٖٕ ٖٚٗ٘ ٗٛ م.ق.الحويجة

 0037 ٛٛ,ٔ ٗ,ٕ٘ ٛٔٗٔ ٖٙ ن.العباسي

 0038 ٜٔ,ٔ ٔ,ٕٗ ٗٚ٘ٔ ٖٛ ن.الرياض

 0028 ٘ٔ,ٔ ٔ,ٕٗ ٜٙٗٔ ٖٙ ن.الزاب

 0028 ٖٔ,ٓ ٙ,ٕٕ ٜٕٚٔ ٜٖ م.ق.داقوق

 1045- ٗٗ,ٓ- ٕ,ٕٔ ٓٙٙ ٗٔ ن.الرشاد

 0038- ٕٔ,ٓ- ٙ,ٕٔ ٕٕٓٔ ٕٙ م.ق.الدبس

 1093- ٖ,ٓ- ٘,ٕٔ ٖٖٚ ٛ ن.سركران

   ٚ,ٕٓ المعدل ٖٛٚٚٛ ٔٓٛ المجموع
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 (ٓٔخريطة)

 .ٜٕٔٓة لعام داريالرضع في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل األطفالالتوزيع الجغرافي لمعدل وفيات 

 .ARC GIS 10.4.1(, وباستعمال برنامج 16المصدر : اعتمادا على بٌانات جدول )
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 _فاقل(ٓ٘,ٓ-)المستوى الرابع -

 اربعػةة التي تمثػؿ ادنػى معػدؿ وفيػات أطفػاؿ رضػع وىػي داريجاء ضمف ىذا المستوى الوحدات اإل      
ة ىػػي كػؿ مػػف )ناحيػػة تػازة خورمػػاتو، ناحيػػة قػرة ىنجيػػر، ناحيػػة التػوف كػػوبري، مركػػز قضػػاء إداريػػوحػدات 
( باأللؼ وصػوال ٜ,ٜٔذ بمغ )فاؿ رضع  في ناحية تازة خورماتو إاعمى معدؿ وفيات أطسجمت كركوؾ( 

 ( باأللؼ.ٕ,ٜٔحد ضمف ىذا المستوى في مركز قضاء كركوؾ والبالغ ) ىال دن
(، ٗالشكؿ )الرضع ومعدؿ الخصوبة العاـ في  األطفاؿبيف معدؿ وفيات  ريةالبص ومف خالؿ المقارنة

الرضع ومعدؿ الخصوبة العاـ  فكمما ارتفع معدؿ  األطفاؿبيف معدؿ وفيات يظير لنا تناسب طردي 
اال اف ىذا التناسب يختمؼ  ،الرضع ارتفعت معو معدالت الخصوبة والعكس صحيح األطفاؿوفيات 

بشكؿ اقؿ بينما  اآلخرفبعضيا تتناسب طرديا بشكؿ كبير والبعض  خرىة ألإداريبمستواه مف وحدة 
الرضع، في  األطفاؿة واحدة ىي ناحية الممتقى تتناسب عكسيا مع معدؿ وفيات إداريظيرت لدينا وحدة 

الرضع ومعدؿ الخصوبة العاـ واذا تأممنا  األطفاؿالعموـ فاف العالقة طردية بيف معدؿ وفيات 
الرضع  األطفاؿسنالحظ كمما ابتعدنا عف مركز قضاء كركوؾ كمما ارتفعت معدالت وفيات  (ٙٔجدوؿ)

ة ومركز قضاء كركوؾ الذي يقع ضمف داريويرجع السبب في ذلؾ لبعد المسافة بيف ىذه الوحدات اإل
لطفؿ عنى بصحة االذي يُ  األطفاؿرقعتو الجغرافية اغمب المستشفيات الحكومية الكبيرة بما فييا مستشفى 

والمرأة عمى حد سواء والذي يعتبر الوحيد تقريبا عمى مستوى المحافظة فكمما كانت المسافة بيف ىذه 
 الرضع. األطفاؿة ومركز قضاء كركوؾ كبيرة كمما ارتفع معدؿ وفيات داريالوحدات اإل

 (ٗشكل )
 .ٜٕٔٓلعام  في محافظة كركوكة داريبحسب الوحدات اإل معدل الخصوبة العامالرضع ب األطفالمعدل وفيات  عالقة

 .(ٙٔ(، جدول )ٛالمصدر: جدول )
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 سكان الريف بمعدل الخصوبة العام: نسبةعالقة  -ٖ
ىنػػاؾ العديػػد مػػف الثوابػػت االجتماعيػػة واالقتصػػادية فػػي المنػػاطؽ الريفيػػة تفػػرض مسػػتوى عػػاٍؿ مػػف 
الخصوبة، منيا طبيعػة األعمػاؿ التػي يقػوـ بيػا المجتمػع الريفػي المتمثمػة باألعمػاؿ الزراعيػة التػي تتطمػب 

عمػػاؿ الزراعيػػة فػػي األ األطفػػاؿبمػػا فػييـ  سػػرةاألأيػدي عاممػػة وفيػػرة إلنجازىػػا إذ يػػتـ اسػتخداـ  جميػػع أفػػراد 
 إلػىقػوة اقتصػادية، بخػالؼ المجتمعػات المدنيػة التػي تنظػر  سػرةوالذيف يعدوف عنصر إنتاجي يضيؼ لأل

المجتمػػػع  الريفػػػي منيػػػا محاولػػػة  لتػػػي يمتزميػػػاالعػػػادات والتقاليػػػد ا إلػػػى إضػػػافة ،مسػػػتيمؾ عنصػػػرك الطفػػػؿ 
بعاده عػف التف دوالاألالزوجة الحفاظ عمى زوجيا بإنجاب أكبر عدد مف  كيػر بػالزواج مػف غيرىػا، فضػال وا 

د يوفر نوعًا مػف األمػاف االقتصػادي والنفسػي ل،بػاء، فػي حػيف يعػد الطفػؿ والاألف العدد الكبير مف أعمى 
سػكني  رعاية أكثػر فػي حيػز إلىباء فيو يحتاج عؼ يشكؿ عبئًا أكثر ثقاًل عمى اآلفي المدينة عنصر ض

 .(ٔ)مقارنة بحياة الريؼ سرةاألة المدينة أقؿ مالءمة لنمو ف حياأإذ ر غيصغالبا ما يكوف 
ذ إف جميػػا يريفيالفقيػػرة الػػزواج المبكػػر والتػػي غالبػػا مػػا يشػػكؿ الػػ األسػػرجانػػب ذلػػؾ ينتشػػر بػػيف  إلػػى
دافػع الخػوؼ مػف  إلػى إضػافةتزويج بناتيا في سف مبكػر  لمػتخمص مػف كمػؼ اعػالتيف  إلى سرةاألتسعى 

عدـ زواج البنت في المستقبؿ وبذلؾ يعد تعميـ الفتيات احد اىـ السبؿ التي يمكف عف خالليا تأخير سف 
ذلػػؾ  تاكػػد ،الػػزواج لمفتيػػات، نسػػتنتج مػػف ذلػػؾ ارتفػػاع معػػدالت خصػػوبة المػػرأة الريفيػػة مقارنػػة بالحضػػرية

عنػػػد  األطفػػاؿحيػػث بمػػغ متوسػػط عػػدد العديػػد مػػف الدراسػػات منيػػا دراسػػة فػػي محافظػػة جنػػػيف الفمسػػطينية 
مولػود وىػو معػدؿ متػدني مقارنػة مػع معػدؿ  ٙ,ٕالنساء المواتي مكاف اقامتيف السابؽ في الحضر والبػالغ 

 ٙ,ٖ و ٔ,ٖوالدات النسػػػػاء المػػػػواتي مكػػػػاف اقػػػػامتيف السػػػػابؽ فػػػػي الريػػػػؼ والمخيمػػػػات الفمسػػػػطينية اذ بمػػػػغ 
فضال عف دراسة ميدانية لمنظمة المرأة الجنوبية في ريؼ محافظة ذي قار  ،(ٕ) بعمى الترتي امرأة/مولود
 % مف اسر المجتمػع يتكػوف٘ٔافراد، بينما  ٛتتكوف اكثر مف  % مف  اسر المجتمع ٘ٛاف  أظيرتاذ 
بينمػا بمػغ معػدؿ زواج ،%٘ٛافراد، كما تقػدر الفتػرة الزمنيػة بػيف حمػؿ واخػر لسػنة ونصػؼ بنسػبة   ٚ مف

%، ويشػػكؿ ٓٛسػػنة بنحػػو  ٛٔ اقػػؿ مػػف نػػاثاإلمػػا معػػدؿ زواج أ،%ٖٛسػػنة بنسػػبة  ٕٓ قػػؿ مػػفأالػػذكور 
% وبػيف ٓ٘تنتشػر ظػاىرة الػزواج المبكػر بػيف الرجػاؿ بنسػبة و % مف مجموع الزيجػاتٙٛقارب زواج األ
فػػي محافظػػة النجػػؼ كشػػفت عػػف  ارتفػػاع معػػدالت الخصػػوبة  أخػػرىجريػػت دراسػػة أ، كمػػا (ٖ)%ٓٛالنسػػاء 

                                                           

غير )رسالة ماجستير ،وبة السكانية في محافظة القادسيةصبرية عمي حسيف العبيدي، التحميؿ المكاني لمخص (ٔ)
 .ٖٔٔ، صٕٛٓٓ، اآلداب، جامعة القادسيةمنشورة(، كمية 

ير ، رسالة ماجستٜٜٚٔمستويات الخصوبة في محافظة جنيف مف واقع التسجيؿ الحيوي لعاـ  ،( عدناف احمد محمود(ٕ
 ٓ ٜٚ، ص ٕٓٓٓجامعة النجاح الوطنية ، ،) غير منشورة (، كمية اآلداب

  إنسانية، جريدة البينة، المرأة الريفية في ذي قار تواجو كارثة  (ٖ)
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بػػاأللؼ مقابػػؿ انخفاضػػيا فػػي المنػػاطؽ الحضػػرية  ٗ,ٔٗٔالريفيػػة حيػػث بمغػػت نسػػبة  العامػػة فػػي المنػػاطؽ
 .(ٔ)ٜٜٚٔ باأللؼ لعاـ ٘,ٛٓٔوبمغت 
%( مػػف مجمػػوع سػػكاف ٔ,ٕٙمػا عمػػى صػػعيد منطقػػة الدراسػػة فقػػد بمغػػت نسػػبة سػػكاف الريػػؼ فييػػا )أ

نسػبة سػكاف (، مقابػؿ ٔٔ( خريطػة )ٚٔ( بػاإللؼ، جػدوؿ )ٔ,ٜٔٔالمحافظة وبمعػدؿ خصػوبة عػاـ بمػغ )
( بػاأللؼ ٙ,ٖٓبمػغ )ي بارتفاع نسبي باإللؼ أ  (٘,ٛٛ%( وبمعدؿ خصوبة عاـ بمغ )ٜ,ٖٚحضر بمغ )

ة فتصػػػدرت ناحيػػػة الرشػػػاد بػػػأعمى نسػػػبة سػػػكاف ريػػػؼ بمػػػغ داريػػػمػػػا بالنسػػػبة لموحػػػدات اإللصػػػالح الريػػػؼ، أ
وع سػػكاف %( مػػف مجمػػٛ,ٜٛ%( مػػف مجمػػوع سػػكاف الناحيػػة، تمييػػا ناحيػػة سػػركراف بمعػػدؿ بمػػغ )ٖ,ٜٗ)

%( مػف مجمػوع سػكاف مركػز ٖ,ٓالناحية وصوال ألدنػى مسػتوى عنػد ريػؼ مركػز قضػاء كركػوؾ والبػالغ )
 القضاء.
ة جدوؿ داريسكاف الريؼ في منطقة الدراسة بحسب الوحدات اإللا نسبةوألجؿ إظيار تأثير تبايف        

 المستوى  عمى النحو التالي:عمى ظاىرة الخصوبة فقد استخدمت الدرجة المعيارية إلظيار ىذا ،(ٚٔ)

 _فأكثر( ٓ٘,ٓ)+ األولالمستوى  -
عمى نسبة في سكاف الريؼ وىي كؿ مف ة ذات األإدارييقع ضمف ىذا المستوى  ستة وحدات       

ا أعالىكراف، ناحية يايجي، ناحية الممتقى، ناحية الرياض، ناحية العباسي( بمغ ر )ناحية الرشاد، ناحية س
حية العباسي %( وصوال ألدنى حد ضمف ىذا المستوى عند ناٖ,ٜٗبنسبة بمغت )في ناحية الرشاد 

  %(.ٛ,ٓٛبنسبة بمغت )

 (ٓ_ٜٗ,ٔٓالمستوى الثاني )+ -
ة ىي كؿ مف )ناحية شواف، ناحية الزاب، مركز قضاء إدارييتضمف ىذا المستوى اربع وحدات        

%( وصوال ألدنى حد ٙ,ٛٙبنسبة بمغت )داقوؽ، مركز قضاء الحويجة( بمغ اعمى حد في ناحية شواف 
 %(.ٔ,ٕٙعند مركز قضاء الحويجة بنسبة بمغت )

 

                                                                                                                                                                                   

http://www.al-bayyan.com/modules.php? Name                                                  . 
، مجمة ادأب البصرة، ٜٜٚٔحسف جعاز ناصر، تحميؿ جغرافي لمستويات الخصوبة السكانية لمحافظة النجؼ عاـ  ((ٔ

 .ٖٕ٘، صٕٛٓٓ، ٙٗالعدد 
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 (ٚٔجدول )
 .ٜٕٔٓة لعام داريسكان الريف في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل نسبة

 (.ٛ، جدول )(ٖٔالمصدر: ممحق )      

 

 

 الوحدات اإلدارية
 نسبة السكان الريف

% 
الدرجة المعيارية لمعدل  الدرجة المعيارية

 الخصوبة العام

 0086- ٕٔ,ٕ- ٖ,ٓ م.ق. كركوك

 0030- ٜ,ٓ ٜ,٘ٛ ن.يايجي

 0053- ٙٓ,ٔ- ٕٖ ن.التون كوبري

 0015- ٛ,ٓ ٔ,ٖٛ ن.الممتقى

 0024- ٗ٘,ٓ- ٗ,ٙٗ ن.تازة خورماتو

 0037- ٔٗ,ٓ- ٜ,ٜٗ ن.ليالن

 2077 ٕٚ,ٓ ٙ,ٛٙ ن.شوان

 0014- ٔٛ,ٔ- ٖ,ٔٔ ن.قرة هنجير

 1024 ٖٓ,ٓ ٔ,ٕٙ م.ق.الحويجة

 0037 ٔٚ,ٓ ٛ,ٓٛ ن.العباسي

 0038 ٚٚ,ٓ ٗ,ٕٛ ن.الرياض

 0028 ٕٙ,ٓ ٘,ٛٙ ن.الزاب

 0028 ٙٔ,ٓ ٚ,٘ٙ م.ق.داقوق

 1045- ٕ.ٔ ٖ,ٜٗ ن.الرشاد

 0038- ٕٔ,ٓ- ٛ,ٚ٘ م.ق.الدبس

 1093- ٗٓ,ٔ ٛ,ٜٛ ن.سركران

 ٔ,ٕٙ المحافظة
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 (ٔٔخريطة)

  .ٜٕٔٓة لعام داريسكان الريف في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإلمل التوزيع الجغرافي

 .ARC GIS 10.4.1(, وباستعمال برنامج 17المصدر : اعتمادا على بٌانات جدول )
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 (ٜٗ,ٓ-_ٔٓ,ٓ-المستوى الثالث ) -

 ضمف ىذا المستوى تقع وحدتيف إداريتيف فقط ىي كؿ مف )مركز قضاء الدبس، ناحية ليالف(    

 .%( لكؿ منيماٜ,ٜٗ%(،)ٛ,ٚ٘بمغت )بنسبة 

 _فاقل(ٓ٘,ٓ-المستوى الرابع )_

دني في نسبة سكانيا الريؼ مقارنة بسكاف ة ىي األإداريوحدات  أربعةيحمؿ ىذ المستوى        
(  احية قرة ىنجير، مركز قضاء كركوؾناحية التوف كوبري، نناحية تازة خورماتو، الحضر وىي كؿ مف )

عمى الترتيب يرجع السبب في ذلؾ لقمة األراضي  %(ٖ,ٓ%()ٖ,ٔٔ%()ٕٖ()ٗ,ٙٗ)وبنسبة بمغت
 الزراعية في ىذه الوحدات وتطور البيئة الحضرية قياسا بالبيئة الريفية.

سػكاف الريػؼ  فػي المحافظػة ومعػدؿ الخصػوبة ل االىمية النسػبيةبيف  البصرية ومف خالؿ المقارنة       
ة داريػػػجميػػػة بػػػيف الظػػػاىرتيف فػػػي اغمػػػب الوحػػػدات اإل طرديػػػةد عالقػػػة يتضػػػح وجػػػو (، ٘العػػػاـ فػػػي الشػػػكؿ )

والعكػس صػحيح وتختمػؼ قػوة  اإلنجػاب تزيد معيا مسػتوياتلممحافظة حيث كمما تزيد نسبة سكاف الريؼ 
ناحيػة يػايجي وناحيػة الممتقػى ونػاحيتي ىػي ة إداريباستثناء اربع وحدات ، خرىة ألإداريالعالقة مف وحدة 
ذلؾ يعود الضطراب ىذه المناطؽ مف الناحية  تكوف العالقة فييا عكسية بيف الظاىرتيفالرشاد وسركراف 

، ممػػػا يعنػػػي اف حصػػػيمة العالقػػػة بػػػيف نسػػػبة سػػػكاف الريػػػؼ ومعػػػدؿ الخصػػػوبة العػػػاـ عمػػػى مسػػػتوى االمنيػػػة
 فييػػا ؤثرالتػػي ظيػػرت فييػػا العالقػػة عكسػػية تػػ ربعػػة، واف النػػواحي األالطرديػػةالعالقػػة  إلػػىالمحافظػػة يميػػؿ 

 .اكثر قوة أخرىمتغيرات 
 (٘شكل )   

 .ٜٕٔٓلعام  ة في محافظة كركوكداريبحسب الوحدات اإل معدل الخصوبة العامب لسكان الريفعالقة األهمية النسبية     

 (.ٚٔ، ٛجدول )الالمصدر: 

-3

-2

-1

0

1

2

3

 معدل الخصوبة العام سكان الرٌف
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 :ادلخغرياث االجخًبعيت :ثبنيب
 الخصوبة العام:عدادية فما فوق بمعدل الحاصالت عمى شهادة إ ناثاإل عالقة نسبة  -ٔ

نسانية ممحة تؤثر في البيئة المحيطة يع       لممجتمع، وينعكس د التعميـ اليـو ضرورة اجتماعية وا 
ر العادات والتقاليد السمبية التي ينعكس تأثيرىا عمى معدالت الخصوبة يتغيبتأثيرىا مف خالؿ  مساىمتو 
ية بما يتناسب اإلنجابكـ وضبط العممية رؾ المرأة والتحاو عمى توسيع مدتالسكانية، مف خالؿ مقدر 

ي اكماؿ التعميـ : اف الرغبة فاألوؿوبصوره عامة يتضح تأثير التعميـ مف خالؿ مساريف:  ،بتياورغ
وىذا في الغالب يؤجؿ مسالة  التعميـ خر لحيف انتيائو مفآف يؤجؿ زواجو لوقت أيتطمب مف الفرد 
اف ية تنتيي بيذا العمر،  والثاني: عمى فرض اف المرحمة الجامع فأكثر سنة ٕٕ إلىالزواج لعمر يصؿ 

ىدافيـ المرسومة مف أو  بالمتعمميف اكثر إدراكا ووعيا بعواقب زيادة الخصوبة عمى الحد الذي ال يتناس
فضال عف ارتفاع المستوى الثقافي لدييـ ما يدفعيـ  ،الشيرية راتيـبما يتناسب ومدخ األطفاؿتحديد لعدد 

حياة الطفؿ وبالتالي يتراجعوف عف معدالت  طمبياتتبني افضؿ الشروط الصحية والغذائية التي  إلى
تأثير تعميـ  ينعكس، و صغيرة أسرةـ الوالدات وحجـ العائمة وتكويف الخصوبة العالية  فينخفض حج

التي يكوف فييا تحصيؿ  سرةاألف أذ إباء، مقارنة بتعميـ اآل بصورة اكبر عمى مستوى الخصوبة مياتاأل
التي  سرةاألالزوجة العممي اعمى بعدة سنوات مف تحصيؿ الزوج تكوف الخصوبة فييا ادنى مف خصوبة 

  (ٔ)زواج اكثر تعمما مف زوجاتيـيكوف فييا األ

ف مستويات الخصوبة العالية ال تستمر طويال اسات ىيئة األمـ المتحدة لممرأة أتشير در بيذا الصدد      
ذ ترتفع معدالت الخصوبة ومعدؿ ، إناثالمجتمعات التي توفر مستوى تعميمي جيد خاصا لإلفي 

، بينما ينخفض امرأة/( مولودٜ,ٗ) إلىالمولوديف لدى النساء الالتي لـ يكممف دراستيف لتصؿ  األطفاؿ
 (ٕ)رتفعمستوى تعميمي م إلىبالنسبة لمنساء الالتي وصمف  امرأة/( مولودٖ,ٕ) إلىىذا المعدؿ ليصؿ 

انخفاض الخصوبة بشكؿ واضح وكمما ارتفع تعميـ المرأة المتزوجة أدى  إلىفكمما ارتفع تعميـ المرأة أدى 
 تقنيف الوالدات. إلى

                                                           

 .ٕٜمصدر سابؽ،صالتحميؿ المكاني لمستويات الخصوبة السكانية في محافظة بابؿ، ، ( دانياؿ محسف(ٔ
ناديف زياد العثماف، الخصوبة والعوامؿ المؤثرة عمييا في محافظة حماة، أطروحة دكتوراه)غير منشورة(، كمية البنات، ( (ٕ

 .ٖٖٓ، صٜٕٔٓجامعة عيف شمس،
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بمػغ متوسػط عػدد مواليػد المػرأة الحاصػمة  وفيما يخص معدؿ خصوبة المرأة المتعممة في العراؽ فقد
 .(ٔ)لمنساء المواتي لـ يكممف تعميميف (ٗٔ,ٙ( مولود مقابؿ )ٙٛ,٘عمى تعميـ إعدادي )

عداديػة فمػا فػوؽ نسػبة النسػاء الحاصػالت عمػى شػيادة إعمى مستوى منطقة الدراسػة فقػد بمغػت ما أ
(، وما يفسر ارتفاع النسبة في عموـ محافظػة ٛٔ%( مف مجموع النساء في سف الحمؿ، جدوؿ )ٖ,ٕٙ)

مجمػػوع النسػػاء فػػي سػػف الحمػػؿ فػػي مركػػز مػػف  %(ٜ,ٕٖكركػػوؾ ىػػو تركػػز اعمػػى نسػػبة متعممػػات بمغػػت )
 ػ%( مػػف مجمػػوع سػػكاف المحافظػػة وبنسػػبة تحضػػر تفػػوؽ الػػٔٙقضػػاء كركػػوؾ الػػذي يشػػكؿ نسػػبة سػػكانو )

%( مػػف مجمػػوع سػػكاف مركػػز قضػػاء كركػػوؾ، بينمػػا جػػاءت فػػي الترتيػػب الثػػاني ناحيػػة التػػوف كػػوبري ٜٜ)
 %(.ٖ,ٗ)%( وصوال ألدنى مستوى عند ناحية شواف بنسبة بمغت ٗ,ٕٔبنسبة)

ة لمنطقػػة الدراسػػة تػػـ داريػػحسػػب الوحػػدات اإلبولبيػػاف اثػػر متغيػػر التعمػػيـ عمػػى الخصػػوبة السػػكانية 
اربػػع مسػػتويات تعميميػػػة فػػي كػػؿ مسػػػتوى ظيػػرت اربػػػع  أظيػػػرتتقسػػيميا بحسػػب الدرجػػػة المعياريػػة والتػػي 

 :وىي كالتالي (ٕٔ،خريطة ) ةإداريوحدات 
 _فأكثر(ٓ٘,ٓ)+ األولالمستوى  -

ناحية التوف  ،مركز قضاء كركوؾ ة ىي كؿ مف )إداريوحدات  أربعةيقع ضمف ىذا المستوى        
كوبري، ناحية قرة ىنجير، ناحية ليالف( والالتي يرتفع فييف نسب النساء المتعممات الرتفاع مستويات 

%( وصوال ألدنى حد ٜ,ٕٖالتحضر والتي بمغ فييا اعمى حد في مركز قضاء كركوؾ بنسبة بمغت )
 %(.ٗ,ٜٔضمف ىذا المستوى في ناحية ليالف والبالغ )

 (ٓ_ٜٗ,ٔٓالمستوى الثاني )+ -

ناحية ، ناحية تازة خورماتو، الممتقىة ىي كؿ مف )ناحية إداريوحدات  أربعةيتضمف ىذا المستوى       
%( وصوال ألدنى حد ٛ,ٛٔبنسبة بمغت ) الممتقى( بمغ اعمى حد في ناحية مركز قضاء الدبس، الرشاد

 %(.ٜ,٘ٔبنسبة بمغت ) قضاء الدبسعند مركز 

 

                                                           

لة ال، رسابوالعوامؿ المؤثرة فييا واثرىا في تحديد حجـ السكاف مستقلؤي حقي رشيد المميز، الخصوبة في العراؽ (ٔ) 
 .ٙٛ،  صٜٜ٘ٔدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية،كمية اإل، ماجستير )غير منشورة(
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 (ٛٔجدول)
الحاصالت عمى الشهادة اإلعدادية فما فوق في محافظة كركوك بحسب  ناثالتوزيع النسبي لإل 

 .ٜٕٔٓة والبيئة لعام داريالوحدات اإل

الدرجة  مجموع% ريف % حضر % الوحدات اإلدارية
 المعيارية

الدرجة المعيارية 
لمعدل الخصوبة 

 العام
 0086- ٛ٘,ٕ ٜ,ٕٖ صفر ٖٖ م.ق.كركوك

 0030- ٘ٓ,ٓ- ٙ,٘ٔ ٖ,ٗٔ ٕ٘ ن.يايجي

 0053- ٖٛ,ٓ ٗ,ٕٔ ٔ,ٔٔ ٖ,ٕٙ ن.التون كوبري

 0015- ٗٗ,ٓ ٛ,ٛٔ ٖ,٘ٔ ٖ,ٖٖ ن.الممتقى

 0024- ٕٔ,ٓ ٚ,ٙٔ ٚ,ٔٔ ٔ,ٕٔ ن.تازة خورماتو

 0037- ٖ٘,ٓ ٗ,ٜٔ ٘,ٕٔ ٕ,ٕٕ ن.ليالن

 2077 ٙٚ,ٔ- ٖ,ٗٔ صفر ٖ,ٗٔ ن.شوان

 0014- ٜٚ,ٓ ٔ,ٕٔ ٕٓ ٕ,ٕٔ ن.قرة هنجير

 1024 ٕٚ,ٓ- ٔ,ٗٔ ٖ,ٔٔ ٛ,ٛٔ م.ق.الحويجة

 0037 ٛٔ,ٔ- ٔ,ٛ ٙ.ٙ ٖ,ٗٔ ن.العباسي

 0038 ٚٚ,ٓ- ٛ,ٓٔ ٓٔ ٖ,ٗٔ ن.الرياض

 0028 ٕٓ,ٔ- ٛ ٜ ٜ,٘ ن.الزاب

 0028 ٛٔ,ٓ- ٚ,ٗٔ ٛ,ٛ ٔ,ٕٙ م.ق.داقوق

 1045- ٕٔ,ٓ ٚ,ٙٔ ٔ,ٔٔ ٖ,ٗٔ ن.الرشاد

 0038- ٔٓ,ٓ ٜ,٘ٔ ٕٔ ٔ,ٕٔ م.ق.الدبس

 1093- ٕٓ,ٓ- ٛ,٘ٔ ٙ,ٚٔ صفر ن.سركران

   ٖ,ٕٙ ٖ,ٓٔ ٛ,ٖٔ المحافظة%
 (.ٛ، جدول )(ٗٔالمصدر: ممحق )



 

 

 

 
 

84 

 (ٕٔخريطة)

وق في محافظة كركوك بحسب اصالت عمى شهادة اإلعدادية فما فالح ناثاإل التوزيع الجغرافي لنسبة 
 .ٜٕٔٓلعام ة داريالوحدات اإل

 .ARC GIS 10.4.1(, وباستعمال برنامج 18لمصدر : اعتمادا على بٌانات جدول )ا
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 (ٜٗ,ٓ -ٔٓ,ٓ-المستوى الثالث ) -

يايجي، ، ناحية ناحية سركرافىي كؿ مف ) أيضاً ة إداريوحدات  أربعةضمف ىذا المستوى تقع       
%( ٛ,٘ٔبنسبة بمغت ) ناحية سركراف( بمغ اعمى حد في مركز قضاء داقوؽ، مركز قضاء الحويجة

 %(.ٔ,ٗٔبنسبة بمغت ) مركز قضاء الحويجةوصوال ألدنى حد عند 

 _فاقل(ٓ٘,ٓ-المستوى الرابع ) -

تعميـ النساء في سف ة ىي األدنى في نسبة إداريوحدات  أربعة اآلخرىو  يحمؿ ىذا المستوى          
في ( بمغ اعمى حد ناحية الزاب، ناحية شواف، العباسي، وناحية الرياضىي كؿ مف )ناحية و  الحمؿ

ويعود  %(ٖ,ٗبنسبة بمغت ) ناحية شواف%( وصوال ألدنى حد عند ٛ,ٓٔبنسبة بمغت )ناحية الرياض 
الطابع الريفي الذي  إلىة داريالسبب في تدني مستويات تعميـ المرأة بشكؿ عاـ في ىذه الوحدات اإل

 غمب عميو األعراؼ العشائرية.ت

عمى صعيد التوزيع البيئي لمستويات التعميـ في منطقة الدراسة، فنالحظ مف خالؿ جدوؿ ما أ      
، خرىة ألإداريفي توزيع النساء المتعممات في سف الحمؿ مف وحدة ، وجود تبايف مكاني السابؽ( ٛٔ)
%( مف ٛ,ٖٔعدادية فما فوؽ في حضر المحافظة)الحاصالت عمى شيادة إالنساء د بمغت نسبة فق

%( لصالح  ٘,ٕٔ%( في ريفييا، وبارتفاع نسبي بمغ )ٖ,ٓٔالنساء في سف الحمؿ، يقابمو ) مجموع
ارتفاع مستوى الوعي الثقافي ونظرة المجتمع لتعميـ المرأة في  إلىالحضر، ويعود السبب في ىذا 

رية في حضر المحافظة ادما عميو في مجتمع الريؼ، أما عمى صعيد الوحدات اإلبصورة تفوؽ الحضر 
، يمييا مركز قضاء كركوؾ %(ٖ,ٖٖبنسبة متعممات بمغت ) األوؿفقد جاءت ناحية الممتقى في الترتيب 

ما في ريؼ ت )صفر%(، أ%( وصوال ألدنى مستوى عند ناحية سركراف بنسبة بمغٖٖبنسية بمغت )
 الممتقى%(، تمييا ناحية ٙ,ٚٔالمحافظة فقد بمغت اعمى نسبة متعممات ناحية سركراف بنسبة بمغت )

ومركز قضاء كركوؾ بنسبة بمغت  صوال ألدنى مستوى عند ناحية شواف%(، و ٖ,٘ٔبنسبة بمغت )
 )صفر%( لكؿ منيما.
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وزيع الجغرافي لنسبة الحاصالت ( الذي يوضح  التٙومف خالؿ المقارنة البصرية في الشكؿ)       
الشيادة اإلعدادية فما فوؽ ومعدؿ الخصوبة العاـ يظير لنا تناسب عكسي  بيف نسبة الحاصالت  عمى

الخصوبة  انخفضتعمى شيادة اإلعدادية فما فوؽ ومعدؿ الخصوبة العاـ فكمما ارتفعت نسبة المتعممات 
ب عكسيا فبعضيا تتناس خرىة ألإداريف ىذا التناسب يختمؼ بمستواه مف وحدة إال ا ،والعكس صحيح

تيف ىف كؿ مف ناحيتي يايجي إداريبشكؿ اقؿ مف ذلؾ، باستثناء وحدتيف  اآلخربشكؿ كبير والبعض 
وسركراف ظيرت العالقة فييما طردية، ما يعني في المحصمة النيائية اف العالقة بيف نسبة الحاصالت 

 عمى الشيادة اإلعدادية فأعمى ومعدؿ الخصوبة العاـ عالقة عكسية.

 (ٙشكل )

 الحاصالت عمى شهادة اعدادية فما فوق بمعدل الخصوبة العام  ناثاإل عالقة نسبة 
 .ٜٕٔٓة في محافظة كركوك لعام داريبحسب الوحدات اإل

 .(ٛٔ(، جدول )ٛالمصدر: جدول ) 
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 المستعمالت وسائل منع الحمل بمعدل الخصوبة العام: ناثاإل عالقة نسبة _ ٕ 

والمؤثرة في الخصوبة  ميمةند النساء احد اىـ العوامؿ العستعماؿ وسائؿ منع الحمؿ مف عدمو ا يعد
ذ ينخفض استعماؿ وسائؿ منع الحمؿ إ، سرةاألالسكانية باعتباره محدد مباشر وفعاؿ في تحجيـ عدد 

حضر، وقد االستعماؿ في الريؼ مقارنة بالكما وينخفض  المتقدمةفع في الدوؿ ويرت الناميةفي الدوؿ 
ي توقيؼ النسؿ مرحميا لفترات معينة فاالستعماؿ ليس أيوـ منع الحمؿ بمفيـو ضبط النسؿ ارتبط مف

، فخالؿ فترات سرةاألوىي رؤية منطقية لتنظيـ حجـ  ،نما ىو مرحميإمطمؽ طيمة الحياة الزوجية 
جمعيات الصحية الذ توصي إ، ف تبدأ المرأة بالتفكير مع زوجيا في المباعدة بيف الوالداتأالحمؿ ال بد 
ـ جراء عمى صحة األ خر ال يقؿ عف سنتيف، فالمردودأاف يكوف الفاصؿ الزمني بيف حمؿ و لألنجاب ب

 حمؿـ والطفؿ وتقميؿ مستويات اإلجياض والع كثيرة منيا الحفاظ عمى حياة األىذه المباعدة لو مناف
لالـ بالتعافي لمعناية بالطفؿ ويسمح  غير مرغوب بو مف قبؿ األزواج فضال عف انو يعطي وقت اكبر

 (ٔ)ثار الحمؿ والوالدةآبدنيا وعاطفيا مف 

       ؿ عمى موانع بيد اف ىناؾ عوائؽ وصعوبات الستعماؿ وسائؿ منع الحمؿ منيا صعوبة الحصو 
سباب تتعمؽ بضعؼ ثقافة الزوجيف والماميـ في ىذا المجاؿ ونقص الكوادر أو أالحمؿ ألسباب مادية 

ؿ ىذه الوسائؿ االصحية المؤىمة والمدربة، فضال عف معارضة بعض األزواج زوجاتيـ الستعم
جانب المانع الديني الذي يقوؿ  إلى. (ٕ)األطفاؿتجاه انجاب المزيد مف بوالضغط العائمي الذي يدفع 

 تكف ىناؾ حجة شرعية تبيح ذلؾ. ـبحرمة استعماؿ ىذه الوسائؿ اذا ل

ألـ والطفػػؿ سػػنة عميػػو  نسػػب بيانػػات المسػػح العربػػي الميبػػي بمػػا يخػػص  صػػحة اكػػدت أوىػػذا مػػا        
فػػػػي المسػػػػتقبؿ   اإلنجػػػػابسػػػػباب عػػػػدـ اسػػػػتخداـ وسػػػػائؿ منػػػػع الحمػػػػؿ ىػػػػي: رغبػػػػة أ، وبينػػػػت اىػػػػـ ٜٜ٘ٔ

، خشػػية اآلثػػار %(ٗ.ٕٔ%(، العقػػـ وسػػف اليػػأس )ٕ.٘ٔ%(، تػػرؾ األمػػور تسػػير دوف تػػدخؿ )ٛ.ٕٖ)

                                                           

، المكتب االقميمي ف (يحياء والمتطوعيف الصحييف الوالدات ) دليؿ المندوبيف األمنظمة الصحة العالمية، المباعدة ب( (ٔ
 ٓ ٗ، ص ٜٕٓٓ، المتوسط لشرؽ
لوري. س. أشفورد، "سياسات سكانية جديدة: دفع صحة المرأة وحقوقيا قدمًا"، ترجمة عبد اهلل رجب القدسي، النشرة  ((ٕ

، ٔ، العددٙ٘ردف، المجمدعامة لمجنة الوطنية لمسكاف في األمانة الب المرجعي لمسكاف بالتعاوف مع األالسكانية، المكت
 .ٗٔ، صٕٔٓٓردف، األ
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 ما نسبة النساء المواتي الأ%(،  ٜ.٘زواج )%(، عدـ موافقة األٔ.ٜباب دينية )سأ%(، ٚ.ٜالجانبية )
يسػػتخدمف موانػػع الحمػػؿ  بسػػبب ارتفػػاع  سػػعر وتكمفػػة الوسػػيمة أو صػػعوبة الحصػػوؿ عمييػػا فيػػي نسػػبة 

 .(ٔ)%(ٖ.ٓبسيطة جدًا )
مػع فػي قد جعمت مف موانع الحمؿ أكثر شيوعا ومقبولية بيف المجت  سرةاألف برامج تنظيـ النسؿ و إ

ذ أسيمت ىذه البػرامج فػي خفػض معػدالت الخصػوبة بشػكؿ عػاـ . ففػي دراسػة إكثير مف البمداف النامية، 
 إلى( مميوف طفؿ جديد ٕٔٗ) إضافةف برامج تنظيـ النسؿ ىي وراء تفادي أت كشف ٜٜٓٔصدرت عاـ 

 .(ٕ)عدد سكاف العالـ
اف أكثػػر مػػف نصػػؼ األزواج فػػي البمػػداف الناميػػة يسػػتعمموف  وسػػائؿ تنظػػيـ بػػ وكشػػفت دراسػػة ثانيػػة

%( فقػط فػي تسػعينات القػرف الماضػي. وأدت ىػذه الزيػادة فػي معػدؿ ٓٔ، مقارنة مػع )ٕٔٓٓعاـ  سرةاأل
رنػػة فػػي الػػدوؿ خفػػض الخصػػوبة بصػػورة سػػريعة فػػي تمػػؾ الػػدوؿ، مقا إلػػىاسػػتعماؿ وسػػائؿ تنظػػيـ النسػػؿ 

أسػػر نوويػػة  إلػػىبػػا والواليػػات المتحػػدة حػػدث ىػػذا التحػػوؿ مػػف أسػػر ممتػػدة  كبيػػرة ور أاألكثػػر تقػػدما، ففػػي 
( سػػنة، بينمػػا حػػدث نفػػس التحػػوؿ فػػي البمػػداف األقػػؿ نمػػوا  فػػي غضػػوف ٓ٘ٔ-ٓٓٔصػػغيرة خػػالؿ مػػدة )

 .(ٖ)عقود قميمة فقط
عمػػـو وفيمػػا يخػػص منطقػػة الدراسػػة فقػػد بمغػػت نسػػبة النسػػاء المسػػتعمالت لوسػػائؿ منػػع الحمػػؿ فػػي        

جػاء مركػز (، حيػث ٖٔ( خريطػة )ٜٔمؿ، جػدوؿ ) %( مف مجموع النساء في سف الحٕ,ٖٗالمحافظة )
%( يميػػػػػو ناحيػػػػػة التػػػػػوف كػػػػػوبري بنسػػػػػبة ٘,ٙ٘بنسػػػػػبة بمػػػػػغ مقػػػػػدارىا) األوؿقضػػػػػاء كركػػػػػوؾ فػػػػػي الترتيػػػػػب 

 %(.ٛ%( وصوال ألدنى مستوى عند ناحية الزاب بنسبة بمغت )ٔ,ٕٖبمغت)
ة لمنطقػػة داريػػنػػع الحمػػؿ عمػػى الخصػػوبة السػػكانية حسػػب الوحػػدات اإلولبيػػاف اثػػر متغيػػر وسػػائؿ م

 اربع مستويات كاالتي:  أظيرتالدراسة تـ تقسيميا بحسب الدرجة المعيارية والتي 
 

                                                           

( جامعة الدوؿ العربية، الجماىيرية العربية الميبية، المجنة الشعبية لمصحة والضماف االجتماعي، المسح العربي الميبي ٔ)
 .ٜٕ، صٜٜٚٔحوؿ صحة األـ والطفؿ: أىـ النتائج والتوصيات، المشروع العربي لمنيوض بالطفولة، 

لوري. س. أ شفورد، رؤى جديدة عف السكاف: دروس مف القاىرة، النشرة السكانية، المكتب المرجعي لمسكاف بالتعاوف  (ٕ)
 .ٓٗ، صٜٜ٘ٔ(، مايس، القاىرة، ٔمع مركز ابف خمدوف لمدراسات اإلنمائية في القاىرة، إصدار رقـ )

 .ٖٔقوقيا قدمًا((، مصدر سابؽ ، صلوري. س. اشفورد، ))سياسات سكانية جديدة: دفع صحة المرأة وح (ٖ)
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 (ٜٔجدول )

في محافظة كركوك بحسب لمواتي يستعممن وسائل منع الحمل في سن الحمل ا ناثالتوزيع النسبي لإل 
 .ٜٕٔٓلعام  ة والبيئة داريوحداتها اإل

 %المجموع %رٌف %حضر الوحدات اإلدارية
الدرجة 
 المعٌارٌة

الدرجة المعيارية 
لمعدل الخصوبة 

 العام

 0086- 2082 5607 صفر 5607 م.ق.كركوك

 0030- 0006- 2109 1709 50 ن.يايجي

 0053- 008 3201 1101 4201 ن.التون كوبري

 0015- 002 25 1504 3303 ن.الممتقى

 0024- 0043 2708 1706 3608 خورماتون.تازة 

 0037- 0022 2502 1601 3303 ن.ليالن

 2077 1016- 807 603 1403 ن.شوان

 0014- 0009 2307 20 2402 ن.قرة هنجير

 1024 009- 1108 705 1808 م.ق.الحويجة

 0037 1021- 801 607 1403 ن.العباسي

 0038 0098- 1008 607 2806 ن.الرياض

 0028 1022- 8 601 1108 ن.الزاب

 0028 0045 2709 1708 4708 م.ق.داقوق

 1045- 002 25 2202 3303 ن.الرشاد

 0038- 0001 2207 12 3608 م.ق.الدبس

 1093- 0031 2603 2305 50 ن.سركران

   4302 12 52 المحافظة%

 (.ٛ، جدول )(٘ٔالمصدر: ممحق )

 



 

 

 

 
 

90 

 (ٖٔخريطة)

وسائل منع الحمل في محافظة كركوك بحسب الوحدات لالمستعمالت  ناثاإل التوزيع الجغرافي لنسبة 
 .ٜٕٔٓة لعام دارياإل

 .ARC GIS 10.4.1(, وباستعمال برنامج 19المصدر : اعتمادا على بٌانات جدول )
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 _فأكثر(ٓ٘,ٓالمستوى األول )+ -
ناحية التوف كوبري( ، مركز قضاء كركوؾ تيف ىي كؿ مف )إداريوحدتيف يقع ضمف ىذا المستوى  

%( عمى الترتيب ٔ,ٕٖ%()٘,ٙ٘) إلىواالتي يرتفع فييما نسب النساء المستعمالت لموانع الحمؿ 
 بسبب ارتفاع نسبة التحضر في كمتا الوحدتيف.

 (ٓ_ٜٗ,ٔٓلمستوى الثاني )+ا

كؿ مف ىي و  وىي األكثر انتشارا في عموـ المحافظة ةإداريوحدات  ثمانيةيتضمف ىذا المستوى       
شاد، ناحية ليالف، ناحية الممتقى، ناحية الر ، ناحية سركراف، ناحية تازة خورماتو، مركز قضاء داقوؽ)

بنسبة بمغت  مركز قضاء داقوؽفي  مستوىاعمى  ت( بمغالدبسناحية قرة ىنجير، مركز قضاء 
 %(.ٚ,ٕٕبنسبة بمغت ) مركز قضاء الدبسعند  مستوى%( وصوال ألدنى ٜ,ٕٚ)

 (ٜٗ,ٓ-_ٔٓ,ٓ-الثالث )المستوى  -

 %(ٜ,ٕٔبنسبة بمغت ) ناحية يايجي مف فقط ىي وحدة إدارية واحدةظيرت ضمف ىذا المستوى      
  .عمى الترتيب

 _فاقل(ٓ٘,ٓ-المستوى الرابع ) -

لوسائؿ منع  استعماؿ النساءة ىي األدنى في نسبة إداريوحدات  خمسةيحمؿ ىذا المستوى        
( ناحية العباسي، ناحية شواف، ناحية الزاب، الرياضوناحية قضاء الحويجة،مركز ىي كؿ مف )الحمؿ و 

ناحية عند مستوى %( وصوال ألدنى ٛ,ٔٔبنسبة بمغت ) مركز قضاء الحويجةفي  مستوىبمغ اعمى 
ويرجع السبب في ذلؾ الرتفاع نسبة السكاف الريؼ ضمف ىذه الوحدات  %(ٛبنسبة بمغت ) الزاب
 بوسائؿ منع الحمؿ. رةساألة وقمة وعي دارياإل

ما عمى صعيد التوزيع البيئي لنسبة النساء المستعمالت لوسائؿ منع الحمؿ  في منطقة الدراسة، أ       
نفا، وجود تبايف مكاني  في توزيع النساء  المستعمالت لوسائؿ ( المذكور آٜٔنالحظ مف خالؿ جدوؿ)ف

، فقد بمغت نسبة النساء المستعمالت لوسائؿ منع الحمؿ في حضر خرىة ألإداريمنع الحمؿ مف وحدة 
نسبي  وبفارؽ%( في ريؼ المحافظة، ٕٔ%( مف مجموع النساء في سف الحمؿ، يقابمو )ٕ٘المحافظة)

%( لصالح الحضر، يعود السبب في ذلؾ لنظاـ الريؼ الذي يقوؿ باف الزوج ىو المسؤوؿ ٓٗبمغ )
سوة بباقي العوائؿ أعدد أفراد اكبر  إلىسرتو والذي بالعادة يطمح أوالمتحكـ الوحيد في حجـ  األوؿ
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جداد واآلباء واألبناء وربما في الريؼ والتي يشيع فييا نظاـ العوائؿ الممتدة المتكونة مف األ األخرى
 لعدة أسباب منيا التفاخر، منيا رخص ثمف األراضي السكنية التي تسمح ببناء بيت كبير أيضاً عماـ األ

أما عمى صعيد  ،يدي العاممةاكبر لتغطية حاجة مزارعيـ مف األ فراديسع العائمة، منيا الحاجة لعدد أ
بنسبة  بمغت  األوؿرية في حضر المحافظة فقد جاء مركز قضاء كركوؾ في الترتيب ادالوحدات اإل

صوال ألدنى ، و %( لكؿ منيمآ٘يايجي( بنسية بمغت )ناحية سركراف، ناحية )%( يميو كؿ مف ٚ,ٙ٘)
اما في ريؼ المحافظة فقد بمغت اعمى نسبة  ،%(ٛ,ٔٔمستوى عند ناحية الزاب بنسبة بمغت )

%(، ٘,ٖٕمنع الحمؿ مف مجموع النساء في سف الحمؿ في ناحية سركراف بنسبة بمغت )لمستعمالت 
بة بمغت %(، وصوال ألدنى مستوى عند مركز قضاء كركوؾ بنسٕ,ٕٕمييا ناحية الرشاد بنسبة بمغت )ت

 )صفر%( .

التوزيع الجغرافي لنسبة النساء ( الذي يوضح ٚشكؿ)ومف خالؿ المقارنة البصرية في ال         
المستعمالت لوسائؿ منع الحمؿ ومعدؿ الخصوبة العاـ يظير لنا تناسب عكسي  بيف نسبة النساء 

لنساء المستعمالت لوسائؿ المستعمالت لوسائؿ منع الحمؿ ومعدؿ الخصوبة العاـ فكمما ارتفعت نسبة ا
 خرىة ألإداريف ىذا التناسب يختمؼ بمستواه مف وحدة إال أ ،منع الحمؿ قمت الخصوبة والعكس صحيح

تيف ىف إداريبشكؿ اقؿ مف ذلؾ، باستثناء وحدتيف  اآلخرفبعضيا تتناسب عكسيا بشكؿ كبير والبعض 
ة، ما يعني في المحصمة النيائية طرديكؿ مف ناحية يايجي ومركز قضاء داقوؽ ظيرت العالقة فييما 

 ف العالقة بيف نسبة النساء المستعمالت لوسائؿ منع الحمؿ ومعدؿ الخصوبة العاـ عالقة عكسية.أ

 العام : وبةمعدل الخصب المرضعات رضاعة طبيعية اإلناث عالقة نسبة_ٖ

بشكؿ مطمؽ او  نقصد بالراضعة الطبيعة ىنا ىي ارضاع االـ لطفيا سواء كانت الرضاعة طبيعة
رضاعة طبيعية مشتركة)طبيعية صناعية(، اذ اف اليدؼ مف وراء دراسة ىذا المتغير ليس لذات 
الرضاعة انما لما لتأثير الرضاعة الطبيعة عمى خصوبة االـ، فمف المعروؼ اف النساء المرضعات اقؿ 

 كثير مف الباحثيف في ـنالت الرضاعة الطبيعية اىتماعرضة لمخصوبة مف النساء الغير مرضعات، لذا 
 .مجاؿ جغرافية السكاف والديموغرافيا والصحة، لما ليا مف آثار حيوية قوية ومحددة في الخصوبة
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 (ٚشكل)

 عالقة نسبة النسا  المستعمالت وسائل منع الحمل بمعدل الخصوبة العام 
 .ٜٕٔٓة في محافظة كركوك لعام داريبحسب الوحدات اإل

 .(ٜٔجدول )(، ٛالمصدر: جدول ) 
 
، فاألـ المرضعة يقـو أخرىى تتـ بشكؿ مباشر مف خالؿ المباعدة بيف والدة و األولتـ ذلؾ بطريقتيف يو 

عف طريؽ تأخير عودة الدورة الشيرية،  ،(ٔ) ىرمونات تساعد عمى تأجيؿ الحمؿ القادـ بإفراز جسميا
طبيعية وحدىا أف تضيؼ الرضاعة ال. حيث تستطيع اإلنجابومف ثـ التبويض، وبالتالي القدرة عمػى 

 (ٕ) الوالداتفي المتوسط لممباعدة بيف  ( شيراٛٔ)

                                                           

( منظمة الصحة العالمية، الرضاعة الطبيعية، وحدة رعاية األمومة وصحة الطفؿ، سويسرا، ترجمة نجالء طارؽ جواد، ٔ)
 .ٜ، صٜٛٛٔمؤسسة الرسالة لمطباعة، بيروت، 

، ٕٕٓٓداب، جامعة القاىرة،  ، مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كمية اآلٔ( محمد محي الديف، عمـ السكاف، طٕ)
 .ٕٗ٘ص

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

 معدل الخصوبة العام نسبة االنا  المستعمالت لمنع الحمل



 

 

 

 
 

94 

ما الطريقة الثانية فتتـ بشكؿ غير مباشر وذلؾ بالمحافظة عمى صحة الطفؿ عف طريؽ قيمتيا أ      
 دىنو في زناً افـ الطفؿ دافئا معقمًا  متو  إلىـ الغذاء المثالي لمرضيع حيث يصؿ إذ يعد حميب األ الغذائية

مراض المعدية وىذا بحد ذاتو يسيـ في منع األ (ٔ)مالحو الضرورية لنمو الطفؿوبروتيناتو  وفيتاميناتو  وأ
 .)يونسيؼ( تقوؿ منظمة الصحة العالمية  سياؽالوفي ىذا  كاإلسياؿ،

لييما الطفؿ في األشير الستة تاج إالرضاعة الطبيعة وحدىا ىي الطعاـ والشراب الوحيداف المذاف يحاف 
و شراب وال حتى مياه شرب خالؿ ىذه الفترة  وتدعو أي طعاـ أ إلىالرضيع  جى وعادة ال يحتااألول

ف يساىـ في خفض ى حميب األـ حصرًا إذ يمكف أاألولرضاع الطفؿ في الساعات إعطاء إ إلىالمنظمة 
ىذه مساىمة كبيرا جدا في بقاء الطفؿ عمى قيد  تعد  %( و ٕ٘_ٕٓ) وما نسبت إلىالرضع  األطفاؿوفيات 
في وفيات  األوؿالمسبب  تعد  والتي  مف خالؿ المحافظة عميو مف أمراض الجياز التنفسي ،(ٕ)الحياة

اف الرضاعة الطبيعة  يما يعن  ٜٕٔٓوزارة الصحة لعاـ تالرضع في العراؽ حسب إحصائيا األطفاؿ
وبالتالي انخفاض معدالت  الرضع األطفاؿت وفيات قد تسيـ بشكؿ كبير في تقميؿ نسب معدال

الرضع مف تأثير عمى ارتفاع معدالت الخصوبة كما  األطفاؿالخصوبة السكانية لما لمتغير وفيات 
مدة الرضاعة الطبيعية  طالةإ إلىتؤدي  ،الرضع األطفاؿ، فحيف تنخفض وفيات تناولنا ذلؾ سابقا

 .(ٖ)خرأطوؿ قبؿ احتماؿ حدوث حمؿ أف المدة تكوف أىذا يعني والرعاية الصحية لمطفؿ بعد مولده، و 
المواتي يرضعف أطفاليف مرة كؿ  مياتأف األ العراؽوقد بينت إحدى الدراسات التي أجريت في          

ف حدوث عممية لمدة سنتيف مف دو  وف بمقدورىف الديمومة في الرضاعةساعة في فترة الرضاعة سيك
ساعة أو المواتي يرضعنيـ  ٖ-ٕالمواتي يرضعف أطفاليف كؿ  مياتاألف أحمؿ ثانية، في حيف 

اصطناعيًا فاف احتمالية  الحمؿ لدييف أكبر بكثير وبوقت مبكر، ولف يكوف لدييف أكثر مف سنة لرعاية 
 .(ٗ) أطفاليف قبؿ والدة طفؿ جديد

                                                           

، تشريف ٖ، العدد ٖعامر محمد عمي االميري، دراسة عمى تعديؿ دىف حميب االبقار لألطفاؿ والرضع، المجمد ( (ٔ
 .ٗٔٗ،صٕٙٓٓاألوؿ، 

(ٕ( www.unicef.org  
المحددات االقتصادية واالجتماعية لمخصوبة والوفيات، مطبعة الجياز المركزي ( الجميورية العراقية، وزارة التخطيط، ٖ)

 .ٖٙ، صٜٜٛٔبغداد، لإلحصاء،
عبد الحسيف ميدي اليادي، بحوث في اإلنجاب وصحة األـ والطفؿ، االتحاد العاـ لنساء العراؽ، امانة الدراسات  (ٗ)

 .ٚٗث، ص، المجمد الثالٜٚٛٔ، ٕٔ-ٓٔوالبحوث، ندوة اإلنجاب لمفترة 

http://www.unicef.org/
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ف أ ،ٜٜٛٔبغداد عاـ  وقد أشارت بيانات إحدى الدراسات الميدانية التي أجريت في العاصمة        
%( مف مجموع النساء المنجبات، بينما بمغت نسبة  النساء ٕ.ٗٚالنساء المرضعات طبيعيًا بمغت ) نسبة

ى تكوف أعمى عند سكاف الريؼ، بينما ترتفع النسبة األول%( واف النسبة ٛ.ٕ٘المرضعات اصطناعيًا )
ارتفاع نسبة النساء الموظفات  إلىود ذلؾ الثانية في الوحدات التي غالبية سكانيا مف الحضر، وقد يع

ف نسبة النساء أع مدة إرضاع الطفؿ لنستنتج منيا في ىذه الوحدات مما يجعؿ عمميف يتعارض م
%(، بينما بمغت نسبة النساء الحوامؿ مف ٖ.ٕٔالحوامؿ مف النساء المرضعات اصطناعيًا بمغت )

الحمؿ ىي أعمى عند النساء المرضعات ف نسبة أ%(، وىذا يثبت ٚمرضعات طبيعيًا )النساء ال
اف الرضاعة الطبيعة تؤدي الى تيدؿ صدر المرأة الذي ينعكس  .(ٔ)اصطناعيًا مف المرضعات طبيعياً 

 بصورة سيئة عمى جماليتيا.
فػػػػي عمػػػػوـ المحافظػػػػة  امػػػػا عمػػػػى مسػػػػتوى منطقػػػػة الدراسػػػػة فقػػػػد بمغػػػػت نسػػػػبة المرضػػػػعات طبيعيػػػػأ

جػاء مركػز قضػاء الػدبس (، اذ ٗٔ( خريطػة )ٕٓلحمػؿ، جػدوؿ )%( مف مجموع النساء في سف أ,ٓٚ)
%( وصػوال ألدنػى ٖ,ٔٛ%( يميػو ناحيػة يػايجي بنسػبة بمغػت)ٛ,ٔٛبنسػبة بمػغ مقػدارىا) األوؿفي الترتيب 

 %(.٘,ٜٖمستوى عند ناحية قرة ىنجير بنسبة بمغت )
ة لمنطقػة داريػالوحدات اإلولمعرفة اثر متغير الرضاعة الطبيعية عمى الخصوبة السكانية بحسب         

 اربع مستويات كاالتي:  أظيرتالدراسة تـ تقسيميا بحسب الدرجة المعيارية والتي 
 _فأكثر(ٓ٘,ٓالمستوى األول )+ -

طفاليف األعمى في نسب النساء المرضعات أ رية ىفادخمسة وحدات إيقع ضمف ىذا المستوى       
يايجي، ناحية العباسي، ناحية سركراف، مركز قضاء ناحية ، وىي كؿ مف )مركز قضاء الدبس اطبيعي

قضاء الدبس  ، بمغ اعمى مستوى في مركزعياينسب النساء المرضعات طب تي يرتفع فييفالحويجة( والال
 %(.ٛ,ٛٚ%( وصوال ألدنى مستوى عند مركز قضاء الحويجة بنسبة بمغت )ٛ,ٔٛ)بمعدؿ بمغ 

 

 
                                                           

مصدر سابؽ،  التحميؿ المكاني لمستويات الخصوبة السكانية واتجاىاتيا في محافظة بغداد، صالح محسف جاسـ، (ٔ)
 .ٜٔٔص
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 (ٕٓجدول ) 

في سن الحمل من المواتي يرضعن رضاعة طبيعية في محافظة كركوك بحسب  ناثالتوزيع النسبي لإل 
 .ٜٕٔٓة و البيئة لعام داريوحداتها اإل

الدرجة  %المجموع %ريف %حضر الوحدات اإلدارية
 المعيارية

الدرجة المعيارية 
 لمعدل الخصوبة العام

 0086- ٜٕ,ٓ- ٜ,ٛٙ ٚ,ٙٙ ٜ,ٛٙ م.ق.كركوك

 0030- ٛٛ,ٓ ٖ,ٔٛ ٔ,ٕٛ ٘ٚ ن.يايجي

 0053- ٕٛ,ٓ ٘ٚ ٛ,ٚٚ ٚ,ٖٚ ن.التون كوبري

 0015- ٕٛ,ٓ ٘ٚ ٜ,ٙٚ ٚ,ٙٙ ن.الممتقى

 0024- ٕٛ,ٓ ٘ٚ ٗ,ٕٛ ٗ,ٛٙ ن.تازة خورماتو

 0037- ٖٔ,ٓ- ٙ,ٓٚ ٘ٚ ٚ,ٙٙ ن.ليالن

 2077 ٘ٓ,ٔ- ٜ,ٓٙ ٛ,ٛٙ ٜ,ٕٗ ن.شوان

 0014- ٛٓ,ٖ- ٘,ٜٖ ٓٛ ٖ,ٖٖ ن.قرة هنجير

 1024 ٘ٙ,ٓ ٛ,ٛٚ ٓ,ٖٛ ٜ,ٔٚ م.ق.الحويجة

 0037 ٙٛ,ٓ ٔ,ٔٛ ٖ,ٖٛ ٗ,ٔٚ ن.العباسي

 0038 ٜٓ,ٓ ٖٚ ٚ,ٙٚ ٔ,ٚ٘ ن.الرياض

 0028 ٜٔ,ٓ ٗٚ ٛ,ٛٚ ٚ,ٗٙ ن.الزاب

 0028 ٖٛ,ٓ- ٕ,ٖٙ ٔ,ٔٚ ٛ,ٚٗ م.ق.داقوق

 1045- ٕٛ,ٓ ٘ٚ ٓٛ ٗ,ٔٚ ن.الرشاد

 0038- ٖٜ,ٓ ٛ,ٔٛ ٓٛ ٕ,ٗٛ م.ق.الدبس

 1093- ٙٙ,ٓ ٜ,ٛٚ ٗ,ٕٛ ٓ٘ ن.سركران

   ٔ,ٓٚ ٚ,ٚٚ ٛ,ٚٙ المحافظة%
 (.ٛ، جدول)(ٙٔالمصدر: ممحق )
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 (ٗٔخريطة)

المرضعات رضاعة طبيعية في محافظة كركوك بحسب الوحدات  ناثاإل التوزيع الجغرافي لنسبة 
 .ٜٕٔٓة لعام دارياإل

 .ARC GIS 10.4.1(, وباستعمال برنامج 20المصدر : اعتمادا على بٌانات جدول )
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 (ٓ_ٜٗ,ٔٓالثاني )+المستوى  -

، ناحية تازة خورماتو، التوف كوبرية ىي كؿ مف )ناحية إداريوحدات  ستةيتضمف ىذا المستوى         
في كؿ مف )ناحية التوف   مستوى( بمغ اعمى ناحية الرشاد، ناحية الزاب، ناحية الرياض، ناحية الممتقى

وصوال لكؿ منيف %( ٘ٚبنسبة بمغت ) كوبري، ناحية تازة خورماتو، ناحية الممتقى، ناحية الرشاد( 
 .%(ٖٚبنسبة بمغت ) ناحية الرياضعند  مستوىألدنى 

 (ٜٗ,ٓ-_ٔٓ,ٓ-المستوى الثالث )_

( مركز قضاء كركوؾ، ناحية ليالفىي كؿ مف ) تيف فقطإداريوحدتيف ضمف ىذا المستوى تقع        
  %( عمى الترتيب.ٜ,ٛٙ%()ٙ,ٓٚنسبة المرضعات فييما ) تبمغ

 _فاقل(ٓ٘,ٓ-المستوى الرابع ) -

النساء المرضعات ألطفاليف بشكؿ ة ىي األدنى في نسبة إداريوحدات  ثالثةيحمؿ ىذا المستوى        
نسبة المرضعات فييف  تبمغ( ناحية قرة ىنجير، ناحية شواف، مركز قضاء داقوؽىي كؿ مف )و  طبيعي

 ( عمى الترتيب.٘,ٜٖ%()%ٜ,ٓٙ%()ٕ,ٖٙ)

نالحظ مف ما عمى مستوى التوزيع البيئي لنسبة النساء المرضعات طبيعيا في منطقة الدراسة، فأ       
نفا، وجود تبايف مكاني  في توزيع النساء المرضعات طبيعيا  مف وحدة ( المذكور إٓٓخالؿ جدوؿ)

%( مف مجموع ٛ,ٚٙشكمت نسبة النساء المرضعات طبيعيا في حضر المحافظة) ، فقدخرىة ألإداري
%( لصالح الريؼ، ٜ,ٜنسبي بمغ ) بفارؽ%( في ريؼ المحافظة، و ٚ,ٚٚالنساء في سف الحمؿ، يقابمو )

 األوؿة في حضر المحافظة فقد جاء مركز قضاء الدبس في الترتيب داريما عمى صعيد الوحدات اإلأ
%( وصوال ألدنى ٘ٚبنسبة مرضعات بمغت ) يايجيناحية %( ، يمييا ٕ,ٗٛغت )بنسبة مرضعات بم

%(، اما في ريؼ المحافظة فقد بمغت اعمى ٖ,ٖٖمستوى عند ناحية قرة ىنجير بنسبة مرضعات بمغت )
%(، ٖ,ٖٛنسبة مرضعات طبيعيا  مف مجموع النساء في سف الحمؿ في ناحية العباسي بنسبة بمغت )

%(، وصوال ألدنى مستوى عند مركز قضاء ٖٛبمغت ) لحويجة بنسبة مرضعاتركز قضاء ايمييا م
 %( .ٚ,ٙٙكركوؾ بنسبة بمغت )
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التوزيع الجغرافي لنسبة النساء  ( الذي يوضحٛة البصرية في الشكؿ)ومف خالؿ المقارن        
ة مع التناسب العكسي أي إداري تسعة وحداتالمرضعات طبيعيا ومعدؿ الخصوبة العاـ يظير لنا توافؽ 

ة تنسجـ مع مبدا إداريكمما ارتفعت نسبة النساء المرضعات طبيعيا قمت الخصوبة باستثناء سبعة وحدات 
التناسب الطردي ىي كؿ مف مركز قضاء كركوؾ وناحيتي ليالف وقرة ىنجير ومركز قضاء الحويجة 

اكثر  أخرىسي ما يعني اف ىناؾ متغيرات والنواحي التابعة لو وىي كؿ مف ناحية الزاب والرياض والعبا
كركوؾ يقابمو  قضاءفي مركز  الرضاعة الطبيعيةة فمف المالحظ انخفاض داريتأثيرا في ىذه الوحدات اإل

ي ارتفاع مستوى النساء النشطات اقتصاديا ف إلىيعود السبب في ذلؾ  معدالت الخصوبة انخفاض في 
ما يعيؽ المرأة مف  فيو شاطات اقتصادية حكومية )وظيفة(غمب تكوف نكركوؾ والتي في األ قضاءمركز 

الرضاعة الصناعية عمى عكس مركز قضاء  إلىتمبية حاجة طفميا مف الرضاعة الطبيعية فتمجئ 
الحويجة والنواحي التابعة لو فاف مستوى الخصوبة مرتفع فييف يقابمو ارتفاع في نسبة النساء المرضعات 

ة كما ستناوؿ ذلؾ في داريضعؼ مستويات الدخؿ في ىذه الوحدات اإل ىإلطبيعيا يعود السبب في ذلؾ 
ال يمنعيا مف صحبة  ف عمؿ المرأة في الريؼ ذا الطابع الزراعيعف أ فضالً ، متغير مستوى الدخؿ

رضاعو كمما دعت حاجة الطفؿ لذلؾ، في النتيجة النيائية تتضح  لنا العالقة عكسية بيف طفميا معيا وا  
 المرضعات طبيعيا ومعدؿ الخصوبة العاـ .نسبة النساء 

 .ادلخغرياث االقخصبديت: ثبنثب
 :الف دينار عراقي ٓٓ٘التي يقل دخمها الشهري عن  نسبة األسر-ٔ

يعد مستوى الدخؿ أحد العوامؿ االقتصادية الرئيسية المؤثرة في ظواىر جغرافية السكاف بشكؿ         
خر، ففي الدوؿ أف تأثيره يختمؼ مف مجتمع لمجتمع عاـ وجغرافية الخصوبة بشكؿ خاص، رغـ أ

المتقدمة تكوف العالقة عكسية بيف مستوى الدخؿ والخصوبة حيث أف الزوجيف مع زيادة الدخؿ يعمداف 
نجابيـ يدفعيـ لذلؾ الرغبة في تأميف حياة مرفية افضؿ بكؿ إإلى تقميؿ عدد األبناء المرغوب في 

العالقة طردية في البمداف النامية فمع زيادة مستوى الدخؿ يزداد معو المقاييس ألبنائيـ، في حيف تكوف 
 عدد األبناء المرغوب في إنجابيـ الرتباط ذلؾ بالمكانة االجتماعية التي يوفرىا األبناء لتمؾ المجتمعات

 .حسب اعتقادىـ
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 (ٛ)شكل

 عالقة نسبة النسا  المرضعات رضاعة طبيعية بمعدل الخصوبة العام
 .ٜٕٔٓلعام  ة في محافظة كركوكداريالوحدات اإلبحسب 

 
 .(ٕٓ(، جدول )ٛالمصدر: جدول )

 

لػـ  األطفػاؿفي حػيف انجػاب  مما يعني أف نوع العالقة )طردية، عكسية( بيف الخصوبة ومستوى الدخؿ، 
د يربػوف عمػى أوالً ى مجػرد تكػاثر غريػزي يكػوف نتيجتػو ظيػور األولػيعد في حد ذاتو كما كاف فػي األزمنػة 

بػاء مسػؤولية جسػيمة عمػى اآل األطفػاؿنمػا أصػبحت تربيػة إعناية ودوف تكػاليؼ ماديػة كبيػرة، الفطرة دوف 
ف التشريعات وقوانيف العمؿ في اغمب بمداف العػالـ تمنػع عمػؿ أـ حياة كريمة، فضال عمى اذا ما أرادوا لي

احتياجػات ذات تكػاليؼ ماديػة كبيػرة.  إلػىتحتػاج  األطفاؿف تربية ألزامي، ثـ وتمزميـ بالتعميـ اإل األطفاؿ
 إلػىف األبحػاث والدراسػات تشػير أرغػـ  سػرةاألدور ىػاـ فػي تحجػيـ   سػرةاألف لمسػتوى دخػؿ أذلػؾ معنػى 
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ف الػػػػدخؿ وحػػػػده ال يقػػػػرر اتجاىػػػػات الخصػػػػوبة فػػػػي مجتمػػػػع مػػػػا بػػػػؿ أف مسػػػػتوى الفػػػػرد الثقػػػػافي ومركػػػػزه أ
 .(ٔ)االجتماعي ومينتو  مع مستوى الدخؿ يقرراف ىذه االتجاه

نيػػا طرديػػة مػػع مسػػتوى الػػدخؿ أى الػػدخؿ ليسػػت عالقػػة ثابتػػة بمعنػػى ف العالقػػة  بػػيف الخصػػوبة ومسػػتو أ 
وقػد ، بؿ ىي اعقد مػف ذلػؾ فيػي تخضػع لمحػددات معينػة، لمنخفضمستوى الدخؿ ا مع تفع وعكسيةالمر 
 بينتػاوالمتػاف  ودراسػة ىػاجود  جريت عدد مف الدراسات تؤكد عمى النظرية الطردية منيػا دراسػة ىاتشػنوفأ
وضح ابف خمدوف أ، كما (ٕ)سكاف ذوي الدخؿ المرتفعالف السكاف ذوي الدخؿ المنخفض ينجبوف اقؿ مف أ

ر االقتصػػادي فػػي زدىػػاف االأبػػيف مسػػتوى الػػدخؿ والخصػػوبة وبػػيف  العالقػػة الطرديػػة فػػي كتابػػو "المقدمػػة"
ف ىنالػػػؾ وفػػػرة اقتصػػػادية تسػػػاعده عمػػػى تربيػػػة أدرؾ عمػػػى زيػػػادة الػػػوالدات الف الفػػػرد يػػالمجتمعػػات يسػػػاعد 

 .(ٖ)د وتقويميـ ورعايتيـوالاأل
بػػاء نحػػو يسػػاىـ فػػي اتجػػاه اآل ع مسػػتوى الػػدخؿف ارتفػػاأذي يقػػوؿ بالنظريػػة العكسػػية فيوضػػح مػػا الػػرأي الػػأ

باع الثقػػافي لألسػػر وسػػعييـ إلشػػ تحسػػف المستػػػػػػػػوى إلػػىالصػػغيرة وىػػذا يعػػود بطبيعػػة الحػػاؿ  سػػرةاألتكػػويف 
الزمنيػػة المخصصػػة لتأىيػػؿ الفػػرد والمجتمػػع ممػػا يػػؤخر سػػف  المػػدةطالػػة إعػػف  حاجػػاتيـ المعنويػػة، فضػػال

نظػػػيـ النسػػؿ، لكػػػف الػػوعي الكامػػػؿ واالطػػالع عمػػػى كافػػة الوسػػائؿ الحديثػػػة لتحديػػد وت إلػػػى إضػػافة ،الػػزواج
 ف الناميػػة التػػي يطغػػى عمييػػا الفقػػرخاصػػة فػػي البمػػدا سػػرةاألف انخفػػاض مسػػتوى دخػػؿ أبالمقابػػؿ نالحػػظ 

 األطفػػاؿبمسػػاىمة  سػػرةاألسػػباب منيػػا، رغبػػة أعػػدة  إلػػىارتفػػاع معػػدالت الخصػػوبة ويعػػود ذلػػؾ  إلػػىتػػؤدي 
فػػي سػػنوات مبكػػرة، كمػػا تتميػػز العػػائالت الفقيػػرة بمعػػدالت عاليػػة مػػف   سػػرةدخػػؿ لأل ضػػافةلعمػػؿ إلبقػػوة ا
والرضع، فيكػوف طمػوح األبػوييف فييػا وبكػؿ وعػي لعػدد مرتفػع مػف المواليػد لػدرء  األطفاؿو  األطفاؿوفيات 

ذ يسػاىـ إلمػاـ األسػر الفقيػرة بوسػائؿ تحديػد النسػؿ إجانب عدـ  إلىوتعويض عدد الوفيات في المستقبؿ، 
ال تسػػتعمؿ  األسػػرف ىػػذه أتػػدني الوضػػع التعميمػػي بػػدور ميػػـ فػػي ىػػذا الجانػػب السػػيما عنػػد النسػػاء، كمػػا 

  .(ٗ)أخرىف وجدت مف جية إثمانيا أة وارتفاع وسائؿ منع الحمؿ بشكؿ منظـ بسبب ندرتيا مف جي

                                                           

 .ٜٗٔص ،ٜٙٚٔ ، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية ،ٔط يسرى الجوىري، جغرافية السكاف،( (ٔ
 .ٜٜٔ، ص ٕٔٔٓوالتوزيع والطباعة، عماف ، ، دار الميسرة لمنشر ٔعمي عبد الرزاؽ ،عمـ اجتماع السكاف ، ط(ٕ)
 .ٜٙٔ، صٜٗٚٔابف خمدوف، المقدمة، دار العمـ لمطباعة، بيروت ( (ٖ
مطانيوس مخوؿ، الفقر ودوره في تفسير النمو السكاني المتسارع، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية، ( (ٗ

 .ٕٕٙ-ٕٕ٘، صٕٔٓٓ، ٔ، العدد ٚٔالمجمد 
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عػػف عالقػػة  ٜٕٔٓكشػػفت دراسػػة ميدانيػػة لقضػػاء المسػػيب التػػابع لمحافظػػة بابػػؿ عػػاـ  وفػػي ىػػذا الصػػدد
ف ىػذه العالقػة لػـ تكػف عمػى ىػذا النحػو إوالخصوبة السكانية بشػكؿ عػاـ غيػر عكسية بيف مستوى الدخؿ 

 التعميمػػيفػي جميػػع الظػػروؼ لمػػا لتػأثير البيئػػة بػػيف ريػػؼ وحضػر عمػػى ىػػذا المتغيػػر، ذلػؾ يعػػود لممسػػتوى 
فػػي البيئػػة ال يعنػػي بالضػػرورة انخفػػاض مسػػتوى المواليػػد الف فػػي  سػػرةف فارتفػػاع مسػػتوى الػػدخؿ لأللألبػػويي

مػػا أ، (ٔ)الغالػػب مػػا تكػػوف مرتبطػػة بالعػػادات والتقاليػػد ويكػػوف التػػأثير واضػػحا فػػي تمػػؾ الفئػػات مػػف المجتمػػع
الفػػرد مػػف النػػاتج  دخػػؿ فقػػد بمػػغ متوسػػط فيػػو الحظ تذبػػذب معػػدالت الػػدخؿ الشػػيرينفػػعمػػى مسػػتوى العػػراؽ 

، ثػػـ بػػدأ يشػػيد ارتفاعػػا متػػدرجا حتػػى وصػػؿ ٜٜٗٔدينػػار عراقػػي عػػاـ  ٓٓٙدوالر وتسػػاوي  ٓٛٔ القػػومي
دينػػار عػػاـ  ٕٕٓٓٓٓٗي أدوالر  ٕٛٗٛو ،ٕٕٓٓدينػػار عراقػػي عػػاـ  ٓٓٓٓٓ٘ٔدوالر اي ٓٚٚ إلػػى

ٕٓٓٚ(ٕ). 
ذات الػػدخؿ المرتفع)مميػػوف  األسػػرمػػا عمػػى صػػعيد منطقػػة الدراسػػة فقػػد اظيػػر المسػػح الميػػداني نسػػبة أ   

%( مػف مجمػوع اسػر منطقػة الدراسػة وىػي نسػبة ليسػت بػالكبيرة، بينمػا ٜدينار فػي الشػير فػاكثر( بمغػت )
%( مػػف ٖ,ٖ٘)ودينػػار عراقػػي فػػي الشػػير( مػػا نسػػبتالػػؼ  ٓٓ٘ذات الػػدخؿ المتوسػػط )فػػوؽ  األسػػرشػػكمت 

وىػػي نسػػبة كبيػػرة بطبيعػػة الحػػاؿ لكػػف تأثيرىػػا عمػػى مسػػتوى الخصػػوبة لػػيس  ،مجمػػوع اسػػر منطقػػة الدراسػػة
 ٓٓ٘ذات الػدخؿ المػنخفض)دوف  األسػرمػا لفئة بيف فئتيف مرتفعة ومنخفضػة، أبسبب وقوع ىذه ا واضح

( ٕٔ%( مػػف مجمػػوع اسػػر المحافظػػة، جػػدوؿ)ٚ,ٖٚ)والػػؼ دينػػار عراقػػي فػػي الشػػير( فقػػد شػػكمت مػػا نسػػبت
 األسػرا ىذا البحث ألىميتيا وتأثيرىا عمى مستويات الخصوبة باعتبار ىذه (، والتي سيطالي٘ٔخريطة )

ثػار سػمبية عمػػى األسػرة مػف آفػي الخصػوبة نتيجػة مػا تتركػو محدوديػة دخػؿ  فػي الغمػب تػنيج سػموؾ معػيف
 احدى محددات الخصوبة السكانية. تعد  مستوى التعميـ والصحة والثقافة العامة والتي 

 خػرىة ألإداريذات الدخؿ المنخفض مف وحدة  األسرة فقد تباينت نسبة داريما بخصوص الوحدات اإلأ  
%( مػف مجمػوع اسػر الناحيػة تمييػا ناحيػة ٕ,ٕ٘بنسػبة بمغػت ) األوؿفقد جاءت ناحية شػواف فػي الترتيػب 

 ناحيػة التػوف كػوبريادنػى مسػتوى  إلػى%( مف مجمػوع اسػر الناحيػة وصػوال ٗ,ٔ٘العباسي بنسبة بمغت )
 .الناحية%( مف مجموع اسر ٔ,ٕٖبنسبة بمغت )

 
 

                                                           

 التحميؿ المكاني لمستويات الدخؿ واثره في تبايف معدالت الخصوبة السكانية في قضاء المسيب، سرحاف مطر،خالد ( (ٔ
 .ٕٜٔ_ٜٔٔمصدر سابؽ،ص

مية البشرية ، مصدر سابؽ ، الجياز المركزي لإلحصاء والتعاوف االنمائي ،التقرير الوطني لحاؿ التنوزارة التخطيط (ٗ)
 . ٕٗ،ص 
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 (ٕٔجدول)
الف دينار عراقي في محافظة كركوك بحسب الوحدات  ٓٓ٘التي يقل دخمها الشهري عن  األسرنسبة 

 .ٜٕٔٓة والبيئة لعام دارياإل

الدرجة  %مجموع %ريف %حضر الوحدات اإلدارية
 المعيارية

الدرجة المعيارية 
لمعدل الخصوبة 

 العام
 0086- ٖٛ,ٔ- ٚ,ٖٗ ٖ,ٖٖ ٚ,ٖٗ م.ق.كركوك

 0030- ٕٙ,ٓ ٛ,ٖٗ ٜ,ٕٗ ٓ٘ ن.يايجي

 0053- ٘ٛ,ٔ- ٔ,ٕٖ ٖ,ٖٖ ٙ,ٖٔ ن.التون كوبري

 0015- ٕٙ,ٓ ٛ,ٖٗ ٕ,ٙٗ ٖ,ٖٖ ن.الممتقى

 0024- ٖٔ,ٔ- ٔ,ٖٙ ٕ,ٔٗ ٙ,ٖٔ ن.تازة خورماتو

 0037- ٕٔ,ٓ- ٕ,ٔٗ ٓ٘ ٖ,ٖٖ ن.ليالن

 2077 ٜٚ,ٔ ٕ,ٕ٘ ٓ٘ ٔ,ٚ٘ ن.شوان

 0014- ٜٜ,ٓ- ٛ,ٖٙ ٓٗ ٖ,ٖٙ ن.قرة هنجير

 1024 ٙٛ,ٓ ٔ,ٚٗ ٔ,ٜٗ ٛ,ٖٗ م.ق.الحويجة

 0037 ٗٙ,ٔ ٗ,ٔ٘ ٖ,ٖ٘ ٜ,ٕٗ ن.العباسي

 0038 ٙٙ,ٓ ٜ,٘ٗ ٓ٘ ٙ,ٕٛ ن.الرياض

 0028 ٖ,ٓ ٗٗ ٘,٘ٗ ٕ,ٔٗ ن.الزاب

 0028 ٕٔ,ٓ- ٕ,ٔٗ ٗ,ٗٗ ٛ,ٖٗ م.ق.داقوق

 1045- ٕٔ,ٓ- ٚ,ٔٗ ٗ,ٗٗ ٖ,ٖٖ ن.الرشاد

 0038- ٙٔ,ٓ ٕ,ٖٗ ٓٗ ٗ,ٚٗ م.ق.الدبس

 1093- ٗٓ,ٓ- ٔ,ٕٗ ٕ,ٔٗ ٓ٘ ن.سركران

   ٚ,ٖٚ ٚ,٘ٗ ٗ,ٖ٘ المحافظة%
 (.ٛ، جدول )(ٚٔالمصدر: ممحق)
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 (٘ٔخريطة)

الف دينار عراقي في محافظة  ٓٓ٘التي يقل دخمها الشهري عن  األسرالتوزيع الجغرافي لنسبة 
 .ٜٕٔٓة لعام داريكركوك بحسب الوحدات اإل

 .ARC GIS 10.4.1(, وباستعمال برنامج 21المصدر : اعتمادا على بٌانات جدول )
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ة داريذات الدخؿ المنخفض عمى الخصوبة السكانية بحسب الوحدات اإل األسرولمعرفة اثر متغير       
 اربع مستويات كاالتي:  أظيرتلمنطقة الدراسة تـ تقسيميا بحسب الدرجة المعيارية والتي 

 _فأكثر(ٓ٘,ٓاألول )+المستوى  -
الػػدخؿ فػػي  منخفضػة األسػػرريػة ىػػي األعمػػى فػي نسػػب ادأربعػػة وحػػدات إيقػع ضػػمف ىػػذا المسػتوى        

ناحية العباسي، مركز قضاء الحويجة، ناحيػة الريػاض(  اذا ، محافظة كركوؾ وىي كؿ مف )ناحية شواف
 وصػػوال ألدنػػى مسػػتوى عنػػد%( ٕ,ٕ٘بمػغ اعمػػى حػػد ضػػمف ىػػذا المسػػتوى فػػي ناحيػػة شػػواف بنسػػبة بمغػػت )

الدخؿ المنخفض في ىػذه المنػاطؽ،  ذات االسر ف سبب ارتفاعإ%(، ٜ,٘ٗحية الرياض بنسبة بمغت )نا
زراعيػة عدة أسباب منيا ارتفاع نسػبة السػكاف الريػؼ فييػا والػذيف فػي الغالػب يعممػوف فػي ميػف  إلىيرجع 

راعييا لػدخوؿ البضػائع والمنتوجػات واف حدود البمػد مفتوحػة عمػى مصػ ذات مردود مادي منخفض خاصةً 
الزراعيػػة ذات السػػعر المػػنخفض مػػف خػػارد البمػػد والتػػي تنػػافس بػػدورىا المنتوجػػات المحميػػة، ومنيػػا مػػا ىػػو 

 سياسي فالبمد تعصؼ بو ريح الخالفات السياسية منذ اكثر مف عقد ومنطقة الدراسة ليست استثناء.
 (ٓ_ٜٗ,ٔٓالمستوى الثاني )+ -

ناحية ، ناحية يايجي، الزابة ىي كؿ مف )ناحية إداريوحدات  أربعةيتضمف ىذا المستوى        
%( وصوال ألدنى ٗٗمركز قضاء الدبس( بمغ فييا اعمى مستوى عند ناحية الزاب بنسبة بمغت)، الممتقى

 %(.ٕ,ٖٗمستوى عند مركز قضاء الدبس بنسبة بمغت )

 (ٜٗ,ٓ-_ٔٓ,ٓ-المستوى الثالث ) -

، ناحية الرشاد، سركرافىي كؿ مف )ناحية  أيضاً  ةإداريوحدات  أربعةالمستوى  ضمف ىذايقع        
%( ٔ,ٕٗناحية ليالف( بمغ فييا اعمى مستوى عند ناحية سركراف بنسبة بمغت)، مركز قضاء داقوؽ

 %( لكؿ منيما.ٕ,ٔٗوصوال ألدنى مستوى عند ناحية ليالف بنسبة بمغت )

 _فاقل(ٓ٘,ٓ-المستوى الرابع )_

ىي األدنى نسبيا في مستويات ذوي الدخؿ  أيضاً  ةإداريوحدات  أربعةالمستوى  يحمؿ ىذا        
المنخفض ويرجع السبب في ذلؾ الرتفاع مستويات التحضر والتي بطبيعة الحاؿ يعمؿ سكانيا في 

مركز  ،ناحية تازة خورماتو ،،ناحية قرة ىنجيرىي كؿ مف )و لب في ميف حكومية ذات دخؿ ثابت، الغا
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%( ٛ,ٖٙناحية التوف كوبري( بمغ فييا اعمى مستوى عند ناحية قرة ىنجير بنسبة بمغت) قضاء كركوؾ، 
 %(.ٔ,ٕٖالتوف كوبري بنسبة بمغت ) وصوال ألدنى مستوى عند ناحية

الدخؿ المنخفض في منطقة الدراسة، فنالحظ مف  لألسر ذات ما عمى مستوى التوزيع البيئيأ       
ة إداريمف وحدة ( انؼ الذكر، وجود تبايف مكاني في توزيع ذوي الدخؿ المنخفض ٕٔخالؿ جدوؿ)

%( مف مجموع ٗ,ٖ٘، فقد شكمت  نسبة ذوي الدخؿ المنخفض في حضر المحافظة ما نسبتو)خرىأل
%( لصالح الريؼ، ٖ,ٓٔنسبي بمغ ) بفارؽ%( في ريؼ المحافظة، و ٚ,٘ٗالمحافظة، يقابمو ) في األسر

ذلؾ لتوفر فرص العمؿ في المناطؽ الحضرية كأعماؿ )البناء، الصيانة، التجارة، البيع يعود السبب في 
مب فرص العمؿ ذات بالجممة.. الخ( مف فرص العمؿ المتاحة بعكس البيئة الريفية والتي تكوف فييا اغ

يب ة في حضر المحافظة فقد جاءت ناحية شواف في الترتداريما عمى صعيد الوحدات اإلأ طابع زراعي،
%( يمييا كؿ مف ناحية سركراف وناحية يايجي في الترتيب الثاني بنسبة بمغت ٔ,ٚ٘بنسبة بمغت ) األوؿ

ما في ريؼ %(، أٙ,ٕٛحية الرياض بنسبة بمغت )، وصوال ألدنى مستوى عند ناما%( لكؿ منيٓ٘)
يمييا  %(،ٖ,ٖ٘في ناحية العباسي بنسبة بمغت )د بمغت اعمى نسبة ذوي دخؿ منخفض المحافظة فق

%(، وصوال ألدنى مستوى عند ريؼ مركز قضاء ٓ٘بمغت ) ناحية ليالف وشواف والرياض بنسبةكؿ مف 
 .%( .ٖ,ٖٖكركوؾ بنسبة بمغت )

ذوي  األسر( الذي يوضح  التوزيع الجغرافي لنسبة ٜومف خالؿ المقارنة البصرية في الشكؿ)        
ة مع التناسب العكسي إداريالدخؿ المنخفض ومعدؿ الخصوبة العاـ يظير لنا توافؽ اثنى عشر وحدة 

 أربعةقمت الخصوبة، باستثناء  سرةاألارتفعت معو الخصوبة وكمما ارتفع دخؿ  سرةاألأي كمما قؿ دخؿ 
ز قضاء داقوؽ ة تنسجـ مع مبدا التناسب الطردي ىي كؿ مف مركز قضاء الدبس ومركإداريوحدات 

دارية، ما يعني في اكثر تأثيرا في ىذه الوحدات اإل أخرىوناحيتي يايجي والممتقى، لوجود متغيرات 
 ف مستويات الدخؿ المنخفض تتناسب عكسيا مع مستويات الخصوبة العامة.المحصمة النيائية أ
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 (9شكل)

 الف دينار عراقي بمعدل الخصوبة العام ٓٓ٘التي يقل دخمها الشهري عن  األسرعالقة نسبة 
 .ٜٕٔٓكركوك لعام ة في محافظة داريبحسب الوحدات اإل

 

 .(ٕٔ(، جدول )ٛالمصدر: جدول )    
 

 النشطات اقتصاديا بمعدل الخصوبة العام: ناثاإل عالقة نسبة -ٕ
مف أىـ المتغيرات االقتصادية المؤثرة في الخصوبة  النشاط االقتصاديفي  ناثاإلتعد مساىمة    

الذيف تنجبيـ كي تتمكف مف التنسيؽ  األطفاؿمحاولة تحديد عدد  إلىالسكانية، حيث تميؿ المرأة العاممة 
فالمقصػود بالنسػاء  .(ٔ)داء مػا عمييػا فػي العمػؿ مػف جيػة ثانيػةأوالعناية بيـ مف جية و  األطفاؿبيف تربية 

                                                           

، كانوف ٕٔالسعدي، اإلنجاب ومساىمة المرأة العراقية في العمؿ، مجمة الجمعية الجغرافية،العدد إبراىيـرياض  (ٔ)
 .ٛٗٔ، صٜٚٛٔاالوؿ، مطبعة العاني، بغداد،
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 معدل الخصوبة العام الف دٌنار عراقً 000نسبة االسر التً ٌقل دخلها الشهري عن 
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النساء المواتي يعممف في وظائؼ حكومية في الدرجة األسػاس عمػى اعتبػار اف اغمػب  النشطات اقتصاديا
عػػة، مثؿ)الزرا األخػػرىعمػػاؿ كػػوف ضػػمف دوائػػر الدولػػة فضػػال عػػف األىػػذه الفػػرص فػػي منطقػػة الدراسػػة ت
مف ذلؾ سوى ربػات البيػوت والتػي  ىعماؿ تنسجـ وطبيعة المرأة ال يستثنالصناعة، الخياطة...الخ( مف إ

 يصنفف خارج اطار) النساء النشطات اقتصاديا(.
 إلػىف عمػؿ المػرأة يكػوف دافعػًا أفكػرة   ىلػإة بيف الخصوبة وعمؿ المػرأة يميػؿ ف العالقإبالرغـ مف 

حػددة ف العالقة ألسببية بيف المتغيريف غير مأمقارنة بالمواتي ال يعممف، بيد  األطفاؿإنجاب عدد أقؿ مف 
طفػػااًل أقػػؿ ألنيػػف أإذا كانػػت النسػػاء العػػامالت ينجػػبف بشػػكؿ قطعػػي، إذ مػػف الصػػعوبة بمكػػاف تحديػػد مػػا 

 .(ٔ)ـ يعممف ألنيف أنجبف أطفااًل أقؿأعامالت 
 ميػاتامتنػاع األ إلػى( سػببًا يػؤدي ٜٕد مػا يقػارب )و وج إلىإحدى الدراسات الميدانية  أظيرتوقد 

أو تقميػػؿ إنجػػابيف كػػاف أبرزىػػا، عػػدـ وجػػود مػػف يرعػػى الطفػػؿ فػػي ظػػؿ  اإلنجػػابالنشػػطات اقتصػػاديا عػػف 
جدىف في العمؿ، قمة اثناء تو أطفاليف أعمى  مياتو العمؿ، قمؽ األأـ نتيجة ارتباطيا بالوظيفة ب األغيا

جورىػػا وكثػػرة التػػنقالت بػػيف أمكػاف العمػػؿ عمػػى حػػد سػػواء وارتفػاع و أبعػػدىا عػػف المنػػزؿ  وأدور الحضػانة 
سػاس، وارتفػاع تكػاليؼ انجػاب الطفػؿ و عػدـ وجػود دور حضػانة مػف األأة والوظيفػة ودور الحضػانالبيت 

ومحاولػة نقميػا  اإلنجػابالعمػؿ مػف المػرأة كثيػرة  ألربػابالواحد، وطوؿ ساعات العمػؿ، والموقػؼ السػمبي  
 (ٕ)األسبابمومة، فضاًل عف مخاطر الحمؿ والوالدة وغير ذلؾ مف مكاف أخر بسبب كثرة إجازات األ إلى

ف المػػرأة العاممػػة تنجػػب فػػي أعػػف  تدراسػػة قامػػت بيػػا وزارة التخطػػيط فػػي العػػراؽ كشػػف أظيػػرت كمػػا
 .(ٖ)( طفؿ عف المرأة غير العاممةٙ,ٔيقؿ بحوالي ) األطفاؿالمتوسط عدد مف 

                                                           

عالقتيا ببعض المتغيرات االقتصادية واالجتماعية )دراسة ميدانية  –فالح جابر جاسـ الغرابي، الخصوبة السكانية  (ٔ)
مالت في جامعة القادسية(، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية اآلداب، جامعة القادسية، اجتماعية لمنساء العا

 .ٗٙ، صٕ٘ٓٓ
منى يونس بحري، أسباب امتناع األميات العامالت عف اإلنجاب، الندوة العممية حوؿ السبؿ والوسائؿ المؤدية إلى  (ٕ)

 .ٓٔص -ٛ، صٜٚٛٔد، زيادة السكاف في العراؽ، االتحاد العاـ لنساء العراؽ، بغدا
الجميورية العراقية، وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، تأثير أىـ المتغيرات االجتماعية واالقتصادية عمى  (ٖ)

(، مطبعة الجياز المركزي لإلحصاء، بغداد، ٙٔ، دراسة رقـ )ٜٚٛٔالخصوبة في القطر مف واقع بيانات تعداد 
 .ٕٓ، صٜٜٛٔ
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%( ٛ,ٜٖوفيما يخص منطقة الدراسة فقد بمغت نسػبة  النسػاء النشػطات اقتصػاديا فػي عمػوـ المحافظػة )
(، فيمػػػا جػػػاء مركػػػز قضػػػاء كركػػػوؾ فػػػي ٙٔ( خريطػػػة )ٕٕمجمػػػوع النسػػػاء فػػػي سػػػف الحمػػػؿ، جػػػدوؿ )مػػػف 

يمييػا ناحيػة  ،%( مف مجموع النساء في سف الحمؿ في مركػز القضػاءٖ,ٜٗبنسبة بمغت ) األوؿالترتيب 
نػى مسػتوى د( مف مجموع النساء  في سف الحمؿ فػي الناحيػة وصػوال ألٜ,ٕٗالتوف كوبري بنسبة بمغت )

 %( مف مجموع النساء في سف الحمؿ في الناحية.ٚ,ٛناحية شواف بنسبة بمغت ) عند
الدرجػػػػة المعياريػػػة ذات التصػػػػنيؼ  ب طريقػػػةداريػػػػة بحسػػػولتسػػػميط الضػػػوء اكثػػػػر عمػػػى الوحػػػدات اإل      

 اربع مستويات كاالتي: أظيرتحصائي والتي اإل
 _فأكثر(ٓ٘,ٓالمستوى األول )+ -

ناحية التوف ، مركز قضاء كركوؾ ة ىي كؿ مف )إداريثالثة وحدات يقع ضمف ىذا المستوى           
اعمى مستوياتو  إلىكوبري، ناحية قرة ىنجير( والالتي يرتفع فييف نسب النساء النشطات اقتصاديا 

%( عمى الترتيب بسبب ٙ,ٖٔ%()ٜ,ٕٗ%()ٖ,ٜٗة وبنسبة بمغت )داريبالنسبة لباقي الوحدات اإل
نشاطات النساء االقتصادية  ة والذي ينعكس عمىداريات في ىذه الوحدات اإلارتفاع نسبة النساء المتعمم

 عماؿ ووظائؼ في الغالب تكوف وظائؼ حكومية عمى راسيا التعميـ والصحة.بشكؿ أ

 (ٓ_ٜٗ,ٔٓالمستوى الثاني )+ -

ناحية ، ناحية تازة خورماتو، ليالفوحدات إدارية ىي كؿ مف )ناحية  ستةيتضمف ىذا المستوى       
بنسبة ليالف في ناحية  مستوى( بمغ اعمى ناحية الرشاد، ناحية يايجي، مركز قضاء الدبس، الممتقى
ناحية الرشاد، ناحية يايجي، ، كؿ مف )ناحية الممتقى عند مستوى%( وصوال ألدنى ٗ,ٜٕبمغت )

 .لكؿ منيف %(ٕ٘بنسبة بمغت ) مركز قضاء الدبس(

 (ٜٗ,ٓ-_ٔٓ,ٓ-المستوى الثالث ) -

( الحويجةمركز قضاء ناحية سركراف، ىي كؿ مف ) وحدتيف ادارتيف فقطى ضمف ىذا المستو يقع       
 عمى الترتيب.%(ٕٓ%()ٔ,ٕٔ) بنسبة بمغت
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 (ٕٕ)جدول
النشطات اقتصاديا في سن الحمل في محافظة كركوك بحسب الوحدات  ناثالتوزيع النسبي لإل 

 .ٜٕٔٓة والبيئة لعام دارياإل

الدرجة  %مجموع %ريف %حضر الوحدات اإلدارية
 المعيارية

الدرجة المعيارية 
لمعدل الخصوبة 

 العام
 0086- ٔٗ,ٕ ٖ,ٜٗ ٖ,ٖٖ ٗ,ٜٗ م.ق.كركوك

 0030- ٔٓ,ٓ ٕ٘ ٕ٘ ٕ٘ ن.يايجي

 0053- ٚٚ,ٔ ٜ,ٕٗ ٖ,ٖٖ ٗ,ٚٗ ن.التون كوبري

 0015- ٔٓ,ٓ ٕ٘ ٔ,ٖٕ ٖ,ٖٖ ن.الممتقى

 0024- ٕٛ,ٓ ٛ,ٕٚ ٙ,ٚٔ ٛ,ٖٙ ن.تازة خورماتو

 0037- ٗٗ,ٓ ٗ,ٜٕ ٕ٘ ٖ,ٖٖ ن.ليالن

 2077 ٔٙ,ٔ- ٚ,ٛ ٖ,ٙ ٖ,ٗٔ ن.شوان

 0014- ٘ٙ,ٓ ٙ,ٖٔ ٕٓ ٖ,ٖٖ ن.قرة هنجير

 1024 ٜٗ,ٓ- ٕٓ ٔ,٘ٔ ٔ,ٕٛ م.ق.الحويجة

 0037 ٙٛ,ٓ- ٕ,ٙٔ ٖ,ٖٔ ٙ,ٕٛ ن.العباسي

 0038 ٙ,ٓ- ٜ,ٛٔ ٚ,ٙٔ ٙ,ٕٛ ن.الرياض

 0028 ٜٛ,ٓ- ٙٔ ٔ,ٕٔ ٘,ٖٕ ن.الزاب

 0028 ٕٚ,ٓ- ٙ,ٚٔ ٚ,ٙ ٔ,ٜٖ م.ق.داقوق

 1045- ٔٓ,ٓ ٕ٘ ٕ,ٕٕ ٖ,ٖٖ ن.الرشاد

 0038- ٔٓ,ٓ ٕ٘ ٕٓ ٘,ٖٔ م.ق.الدبس

 1093- ٜٖ,ٓ- ٔ,ٕٔ ٘,ٖٕ صفر ن.سركران

   ٛ,ٜٖ ٗ,ٙٔ ٘,ٙٗ المحافظة%
 (.ٛ، جدول )(ٛٔالمصدر: ممحق)

 

 

 



 

 

 

 
 

111 

 (ٙٔخريطة)

ة لعام داريالنشطات اقتصاديا في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل ناثاإل التوزيع الجغرافي لنسبة 
ٕٜٓٔ. 

 .ARC GIS 10.4.1(, وباستعمال برنامج 22لمصدر : اعتمادا على بٌانات جدول )ا
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 _فاقل(ٓ٘,ٓ-المستوى الرابع )_

 ىيو  النساء النشطات اقتصادياة ىي األدنى في نسبة إداريوحدات  خمسةيحمؿ ىذا المستوى        
( بمغ اعمى ناحية العباسي، ناحية الزاب، ناحية شواف، مركز قضاء داقوؽناحية الرياض،  كؿ مف )
بنسبة بمغت  ناحية شوافعند  مستوى%( وصوال ألدنى ٜ,ٛٔبنسبة بمغت ) ناحية الرياضفي  مستوى

 إلىة داريارتفاع مستويات الريؼ وتعرض اغمب ىذه الوحدات اإل إلىويرجع السبب في ذلؾ  %(ٚ,ٛ)
 .عمميات عسكرية ما نعكس سمبا عمى واقع المرأة االقتصادي

حظ مف خالؿ ما عمى مستوى التوزيع البيئي لمنساء النشطات اقتصاديا في منطقة الدراسة، فنالأ      
ة، داريبيف الوحدات اإل ي توزيع النساء النشطات اقتصاديافوجود تبايف مكاني  ( انؼ الذكر،ٕٕجدوؿ)

%( مف مجموع النساء ٘,ٙٗنسبة النساء النشطات اقتصاديا في حضر المحافظة ما نسبتو) فقد شكمت
%( ٔ,ٖٓنسبي بمغ ) بفارؽ%( في ريؼ المحافظة، و ٗ,ٙٔالنشطات اقتصاديا في المحافظة، يقابمو )

 إلىبيف ما ىو في الحضر عمى ما ىو عميو في الريؼ يرجع  ف ىذا الفارؽ الكبيرإلصالح الحضر، 
%(، يقابمو ٘,ٖٔالمستوى التعميمي لمنساء في سف الحمؿ في المناطؽ الحضرية وبنسبة بمغت ) ارتفاع

%( والتي ٗ,ٔٔانخفاض في المستوى التعميمي لمنساء في سف الحمؿ في ريؼ المحافظة والبالغ )
عماؿ متنوعة وكفاءة المرأة في مزاولة أخبرة  والذي يرفع مف الدراسة يدانية ليذهو نتائج الدراسة المأظيرت

ليا عالقة بتطور المجتمعات فعمؿ المرأة في البيئة الحضرية اكثر مرونة   أخرىفضال عف أسباب 
ف تنعدـ في البيئة يعمؿ في أعماؿ تكاد أ اآلخروتنوع فبعضيف يعمؿ في اكثر مف مجاؿ والبعض 

ف ريفية والتي يكاد أعكس البيئة ال الريفية مثؿ عمؿ )الصالونات، مراكز التجميؿ، السكرتارية( عمى
 ينحصر فييا عمؿ المرأة في الجانب الزراعي فقط.

ة في حضر المحافظة فقد جاء مركز قضاء كركوؾ في داريما عمى صعيد الوحدات اإلأ         
%( مف مجموع نساء مركز القضاء في سف ٗ,ٜٗبنسبة نساء نشطات اقتصاديا بمغت ) األوؿالترتيب 

%( مف مجموع نساء الناحية في ٗ,ٚٗكوبري في الترتيب الثاني بنسبة بمغت )الحمؿ يمييا ناحية التوف 
اف سف الحمؿ الرتفاع مستويات التحضر في ىاتيف الوحدتيف، وصوال ألدنى مستوى عند ناحية سركر 

 ما في ريؼ المحافظة فقد بمغت اعمى نسبة نساء نشطاتبنسبة بمغت )صفر%( لعدـ ظيور إجابات، أ
 أيضاً  )مركز قضاء كركوؾ، ناحية التوف كوبري(دارتيف سابقتي الذكرالوحدتيف االاقتصاديا في ريؼ 
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%( لكؿ منيما، وصوال ألدنى مستوى عند مركز قضاء داقوؽ بنسبة بمغت ٖ,ٖٖوبنسبة بمغت )
 %( مف مجموع نساء القضاء في سف الحمؿ.ٚ,ٙ)

التوزيع الجغرافي لنسبة النساء ( الذي يوضح  ٓٔومف خالؿ المقارنة البصرية في الشكؿ)        
ة لمنطقة الدراسة يتأكد لنا فرض مبدا داريالنشطات اقتصاديا ومعدؿ الخصوبة العاـ بحسب الوحدات اإل

التناسب العكسي بيف نسبة النساء النشطات اقتصاديا ومعدؿ الخصوبة العاـ، فكمما ارتفعت نسبة النساء 
ة واحدة ىي ناحية سركراف إداريكس صحيح، باستثناء وحدة النشطات اقتصاديا كمما قمت الوالدات والع

تخالؼ ىذا المبدأ وتظير عالقة طردية بيف نسبة النساء النشطات اقتصاديا ومعدؿ الخصوبة العاـ، ما 
دؿ الخصوبة العاـ ىي يعني في المحصمة النيائية اف العالقة بيف نسبة النساء النشطات اقتصاديا ومع

 عالقة عكسية.

 (ٓٔشكل)

 عالقة نسبة النسا  النشطات اقتصاديا بمعدل الخصوبة العام
 .ٜٕٔٓة في محافظة كركوك لعام داريبحسب الوحدات اإل

 .(ٕٕ(، جدول )ٛالمصدر: جدول ) 
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 التي تسكن باإليجار بمعدل الخصوبة العام: األسرعالقة نسبة -ٖ
العراقية عمى مر السنوات الماضية،  سرةاألتعد مشكمة السكف مف اىـ المشاكؿ التي تعاني منيا        

يعة ليذه المشكمة وىي مشكمة مزمنة برغـ تصريحات الكثير مف المسؤوليف والتي تقوؿ بوضع حموؿ سر 
بمادة تنص عمى توزيع قطع أراضي  ٕٕٔٓ عاـ خرىا ما جاء في موازنة العراؽألكف دوف جدوى و 

شار ظاىرة سكف العشوائيات  ودور الدولة القديمة تاليوـ ان نجد فبالمحصمةلجميع فئات الشعب، 
نعكس اما  ،خروف السكف ليـ في األساس نجدىـ يسكنوف المخيماتيسكف باإليجار وآ اآلخروالبعض 

عدـ ل سرةاأل، فعدـ االستقرار يدفع اإلنجاباحدى مقومات العراقية الذي يعد العائمة سمبا عمى استقرار 
اغمب مواطنينا مف ذوي الدخؿ المحدود بسبب ارتفاع مستويات البطالة وحتى ف أفرادىا، في حيف أزيادة 

 .راتيـيقتطع السكف جزء كبير مف مدخيجار وظفي الدولة الذيف يممكوف بدؿ اإلم

و الحيز الذي أسكف المالئـ فالسكف ىو المكاف الحصوؿ عمى ال سرةلأل األساسيةف مف المتطمبات إ     
، وفي ظؿ اتويشمؿ كؿ الخدمات كما انو المكاف الذي تحفظ فيو العادات والتقاليد والثقاف اإلنسافيأوي 

األراضي وانخفاض مستوى الدخؿ  رارتفاع أسعا فضال عفف سكالنمو السكاني والطمب المتزايد عمى ال
 سكفيجار الإف ارتفاع إ، اليوـ أسرةألي رب  األساسيةيعد الحصوؿ عمى سكف مناسب مف التحديات 

، وفي (ٔ) اإلنجابتخفيض  وأتأجيؿ  إلىذلؾ يجعميا تميؿ  سرةعباء المادية لألفي الحضر يزيد األ
كبير مف الشباب في الحضر  ف مشكمة السكف التي يعيشيا عددأراسة ميدانية لمدينة بغداد كشفت د

الء توفير حيث ال يستطيع ىؤ  ،( سنة كانت السبب الرئيسي في تأخر زواجيـٓٗ -٘ٔعمار )ضمف األ
ي تحت سقؼ واحد سيكوف ـ فسرة األاألجية و زواجيـ وبقائيـ مع مف  سرةاألسكف مستقؿ لتكويف 

وفير السكف المالئـ يشكؿ ف عدـ تأ، فضاًل عف (ٕ)ية مف جية ثانية األسر ثارة المشكالت إفي سببا ً 
ىذه العالقة منيا دراسة شارت عدة دراسات توضح أو  ،تأخر سف الزواج إلىماـ الزواج ويؤدي أعائقًا 

ف سبب تأخر الزواج يعزى لغالء اإليجارات أينة مف طمبة جامعة دمشؽ كشفت عف ميدانية عمى ع
                                                           

اىمية التربية في الحد مف ظاىرة الخصوبة في االسر المدنية  ،كور، بتوؿ عبد الحسيف حمزة( عبد اهلل عبد الشٔ)
المتعممة"، الندوة العممية حوؿ السبؿ والوسائؿ المؤدية الى زيادة اإلنجاب في العراؽ، االتحاد العاـ لنساء العراؽ، بغداد، 

 .٘ص، ٜٚٛٔ
خر سف الزواج: دراسة ميدانية اجتماعية في مدينة بغداد، جامعة ، ظاىرة تأ( سناء عبد الوىاب الكبيسي واخروف، ٕ)

 .ٔ٘،صٕٔٓٓ، ٔبغداد، وحدة بحوث المرأة، سمسمة البحوث الدورية العدد
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 األسروفيما يخص منطقة الدراسة فقد بمغت نسبة   ،(ٔ)%ٖٛ,٘والمشكالت السكنية وكانت نسبتيـ 
، (ٚٔ( خريطة )ٖٕفي المحافظة، جدوؿ) األسر%( مف مجموع ٛ,ٕٚالمستأجرة في عموـ المحافظة  )

في مركز  األسر%(  مف مجموع ٜ,ٖٗبنسبة بمغت ) األوؿفيما جاء مركز قضاء كركوؾ في الترتيب 
%( مف مجموع األسر في مركز القضاء وصوال ٕٓقضاء الحويجة بنسبة بمغت ) مركزالقضاء، يميو 

 موع األسر في الناحية.%( مف مجٗ,٘ألدنى مستوى عند ناحية الرياض بنسبة بمغت )

 الدرجػػػة المعياريػػػة ذات التصػػػنيؼطريقػػػة داريػػػة بحسػػػب كثػػػر عمػػػى الوحػػػدات اإلولتسػػػميط الضػػػوء أ        
 اربع مستويات كاالتي: أظيرتحصائي والتي اإل
 _فأكثر(ٓ٘,ٓالمستوى األول )+ -

مركز  كؿ مف )وىي قضية إدارية جميعيا تشكؿ مراكز أثالثة وحدات يقع ضمف ىذا المستوى         
الساكنة في  األسرمركز قضاء الحويجة، مركز قضاء داقوؽ( والالتي يرتفع فييف نسبة  ،قضاء كركوؾ

وبنسبة بمغت ة داريبالنسبة لباقي الوحدات اإلاعمى مستوياتو  إلىوحدات سكنية مستأجرة 
ارتفاع نسب التحضر وارتفاع  إلى%( عمى الترتيب ويرجع السبب في ذلؾ ٔ,ٜٔ%()ٕٓ%()ٜ,ٖٗ)

ف اغمب الخدمات متوفرة ضمف عف أ األراضي السكنية وتكمفة بناء الوحدات السكنية فضالً أسعار 
 ة والتي تجعؿ منيا مناطؽ جذب سكاني.داريحدودىا اإل

 (ٓ_ٜٗ,ٔٓالمستوى الثاني )+ -

ناحية ، ومركز قضاء الدبس، الممتقىة ىي كؿ مف )ناحية إداريوحدات  ستةيتضمف ىذا المستوى       
بنسبة  الممتقى في ناحية  مستوىبمغ اعمى  ذإ (ليالف، ناحية الرشاد، ناحية قرة ىنجير، ناحية يايجي

 %(.ٙ,٘ٔناحية يايجي بنسبة بمغت ) عند مستوى%( وصوال ألدنى ٛ,ٛٔبمغت )

 

 

                                                           

ة عمى عينة مف طمبة جامعة دمشؽ (، مجمة ، تأخر سف الزواج لدى الشباب الجامعي ) دراسة ميداني( جالؿ السناد(ٔ
  ٓ ٗٛ، ص ٕٚٓٓ، ٖٕ، المجمد جامعة دمشؽ، العدد االوؿ
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 (ٖٕ)جدول

ة والبيئة لعام داريوحداتها اإلالتوزيع النسبي لألسر التي تسكن باإليجار في محافظة كركوك بحسب 
ٕٜٓٔ. 

 %مجموع %ريف %حضر الوحدات اإلدارية
الدرجة 
 المعيارية

الدرجة المعيارية 
لمعدل الخصوبة 

 العام
 0086- ٙٛ,ٕ ٜ,ٖٗ صفر ٖ٘ م.ق.كركوك

 0030- ٔٓ,ٓ ٙ,٘ٔ ٖ,ٗٔ ٕ٘ ن.يايجي

 0053- ٕ,ٓ- ٖ,ٗٔ ٔ,ٔٔ ٛ,٘ٔ ن.التون كوبري

 0015- ٙٗ,ٓ ٛ,ٛٔ ٗ,٘ٔ ٖ,ٖٖ ن.الممتقى

 0024- ٕٙ,ٓ- ٜ,ٖٔ ٜ,٘ ٔ,ٕٔ ن.تازة خورماتو

 0037- ٖ,ٓ ٙ,ٚٔ ٘,ٕٔ ٕ,ٕٕ ن.ليالن

 2077 ٖٛ,ٓ- ٖٔ ٘,ٕٔ ٖ,ٗٔ ن.شوان

 0014- ٕٓ,ٓ ٛ,٘ٔ صفر ٕ,ٛٔ ن.قرة هنجير

 1024 ٘ٙ,ٓ ٕٓ ٕ,ٖٔ ٖ,ٖٔ م.ق.الحويجة

 0037 ٔٔ,ٔ- ٔ,ٛ ٚ,ٙ ٖ,ٗٔ ن.العباسي

 0038 ٕ٘,ٔ- ٗ,٘ ٖ,ٖ ٖ,ٗٔ ن.الرياض

 0028 ٖٔ,ٔ- ٛ ٔ,ٙ ٛ,ٔٔ ن.الزاب

 0028 ٕ٘,ٓ ٔ,ٜٔ ٙ,٘ٔ ٔ,ٕٙ م.ق.داقوق

 1045- ٙٔ,ٓ ٚ,ٙٔ صفر ٙ,ٙٙ ن.الرشاد

 0038- ٖٛ,ٓ ٕ,ٛٔ ٕٓ ٚ,٘ٔ م.ق.الدبس

 1093- ٙٚ,ٓ- ٘,ٓٔ ٛ,ٔٔ صفر ن.سركران

   ٛ,ٕٚ ٜ,ٓٔ ٙ,ٕٖ المحافظة%
 (.ٛ، جدول )(ٜٔالمصدر: ممحق)
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 (ٚٔخريطة)

 .ٜٕٔٓة لعام داريالتي تسكن باإليجار في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل األسرالتوزيع الجغرافي لنسبة 

 

 .ARC GIS 10.4.1(, وباستعمال برنامج 23المصدر : اعتمادا على بٌانات جدول )

 



 

 

 

 
 

118 

 (ٜٗ,ٓ-_ٔٓ,ٓ-المستوى الثالث )

ناحية التوف كوبري، ناحية تازة ىي كؿ مف ) ةإداريثالثة وحدات ضمف ىذا المستوى يقع         
 %( عمى الترتيب.ٖٔ%()ٜ,ٖٔ%()ٖ,ٗٔبنسبة بمغت )( خورماتو، ناحية شواف

 _فاقل(ٓ٘,ٓ-المستوى الرابع ) -

الساكنة في وحدات سكنية  األسرة ىي األدنى في نسبة إداريوحدات  أربعةيحمؿ ىذا المستوى         
 مستوىبمغ اعمى  ناحية الزاب، ناحية الرياض(، ناحية العباسي، سركرافىي كؿ مف )ناحية  و  مستأجرة

بنسبة بمغت  ناحية الرياضعند  مستوى%( وصوال ألدنى ٘,ٓٔبنسبة بمغت )ناحية سركراف في 
رورة تتكوف مف مواد ف مواد البناء ليست بالضار األرضي السكنية فييا فضال أالنخفاض أسع %(ٗ,٘)

 في الغالب مواد ذات تكمفة بسيطة . نما تكوفغالية الثمف إ

حظ مف خالؿ ما عمى مستوى التوزيع البيئي لألسر المستأجرة في منطقة الدراسة، فنالأ        
ة، فقد شكمت  داريبيف الوحدات اإل األسرفي توزيع ىذه ( انؼ الذكر، وجود تبايف مكاني ٖٕجدوؿ)
في المحافظة، يقابمو  األسر%( مف مجموع ٙ,ٕٖالمستأجرة في حضر المحافظة ما نسبتو) األسرنسبة 
ف السبب وراء الطمب %( لصالح الحضر، إٚ,ٕٔنسبي بمغ ) بفارؽفي ريؼ المحافظة، و  (ٜ,ٓٔ)%

في ىذه  األساسيةتوفر الخدمات  إلىالمتزايد عمى الوحدات السكنية في المناطؽ الحضرية يعود 
المياجرة بتجاه الحضر ال يمكنيا االستمرار  األسرالوحدات ما يجعميا مناطؽ جاذبة لمسكاف بالتالي ىذه 

دوف توفير سكف ليا وألفراد عائمتيا ما يرفع نسبة الطمب بشكؿ يفوؽ نسبة العرض عمى السكف وبالتالي 
متيا السكنية بشكؿ مؤقت عف حؿ از  إلى األسرارتفاع أسعار الوحدات السكنية فتمتجئ بعض ىذه 

ت ناحية ة في حضر المحافظة فقد جاءداريما عمى صعيد الوحدات اإلحيف، أ إلىطريؽ استئجار منزؿ 
بنسبة  الثانيمركز قضاء كركوؾ في الترتيب  %( يميياٙ,ٙٙيب األوؿ بنسبة بمغت )تالرشاد في التر 

 الثالثيمييا ناحية الممتقى في الترتيب في مركز القضاء  األسر مجموع %( مفٖ٘اسر مستأجرة بمغت )
اف بنسبة بمغت في الناحية، وصوال ألدنى مستوى عند ناحية سركر  األسر%( مف ٖ,ٖٖبنسبة بمغت )

ريؼ  ما في ريؼ المحافظة فقد بمغت اعمى نسبة اسر مستأجرة في)صفر%( لعدـ ظيور إجابات، أ
ريؼ ناحية الممتقى  يميو في الترتيب الثاني%( مف مجموع االسر ٕٓمركز قضاء الدبس وبنسبة بمغت )
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وصوال ألدنى مستوى عند ناحية  ،%(ٖ,ٗٔتمييا ناحية يايجي بنسبة بمغت ) ثـ%( ٗ,٘ٔوبنسبة بمغت )
 في الناحية. األسرالرشاد بنسبة بمغت )صفر%( مف مجموع 

المستأجرة  األسرالتوزيع الجغرافي لنسبة ( الذي يوضح ٔٔالبصرية في الشكؿ)المقارنة ومف خالؿ      
ة لمنطقة الدراسة يتأكد لنا فرض مبدا التناسب العكسي داريومعدؿ الخصوبة العاـ بحسب الوحدات اإل

فكمما ارتفعت نسبة  ،ةإداريالمستأجرة ومعدؿ الخصوبة العاـ في احدى عشر وحدة  األسربيف نسبة 
ة ظيرت فييا العالقة إداريالمستأجرة كمما قمت الوالدات والعكس صحيح، باستثناء خمسة وحدات  األسر

طردية وىي كؿ مف )ناحية التوف كوبري، ناحية تازة خورماتو، مركز قضاء الحويجة، مركز قضاء 
 اكثر تأثيرا. أخرىداقوؽ، ناحية سركراف( لتأثرىا بمتغيرات 

 (ٔٔشكل)

 ي تسكن باإليجار بمعدل الخصوبة العامالت األسرعالقة نسبة 
 .ٜٕٔٓة في محافظة كركوك لعام داريبحسب الوحدات اإل

 .(ٖٕ(، جدول )ٛالمصدر: جدول )   
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 ادلبحث انثبني
 اخخببر عالقت ادلخغرياث ادلؤثرة مبعذل اخلصىبت انعبو إحصبئيبا 

معػػدؿ الخصػػوبة العػػاـ، حيػػث وعالقتيػػا ب لمػػؤثرة فػػي الخصػػوبةامجموعػػة مػػف المتغيػػرات  بعػػد دراسػػة
ومعػدالت او نسػب  معػدؿ الخصػوبة العػاـ الممثؿ عمى شكؿ بيػاني بػيف المقارنة البصريةاستخدـ أسموب 

تػػـ تحديػػد نػػػوع العالقػػة القائمػػة بػػيف المػػػؤثريف.  والػػذي بموجبػػو المتغيػػرات المػػؤثرة فػػي الخصػػوبة السػػػكانية
حصػػػائيا جموعػػػة ىػػػذه المتغيػػػرات واختبارىػػػا إمولغػػػرض تحديػػػد نػػػوع العالقػػػة بػػػيف معػػػدؿ الخصػػػوبة العػػػاـ و 

التػي مػف SPSS) " ةالفروض تـ توظيػؼ "الحقيبػة اإلحصػائية لمعمػوـ االجتماعيػوالتحقؽ مف مدى صحة 
 :بػػػ خالليا تـ استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة  لمتحقؽ مف الفروض والتي تمثمت

 امع(مل ارتباط بيرسونPearson Correlation ): 
ساليب اإلحصائية لقياس مدى درجة االرتباط بيف سوف مف أىـ األير د معامؿ ارتباط بيع        

)المتغيرات المؤثرة في اآلخرما خصوبة العاـ( بالمتغير "التابع" أ)معدؿ الاألوؿمتغيريف، يعرؼ المتغير 
بحسب ارتباطيا بو الخصوبة( فيعرؼ بالمتغير "المستقؿ" والتي تؤثر بالمتغير التابع بدرجة معينة 

و زيادة في المتغير التابع  أحداث ارتفاع أ إلىو الزيادة في المتغير المستقؿ ، ويؤدي االرتفاع أامكاني
زيادة في المتغير ماـ ىذه الط "الطردي" و عمى العكس لو حدثت أحينيا يعرؼ ىذه االرتباط باالرتبا

و االرتباط ىذه العالقة بالعالقة العكسية أ ؼو نقصاف في قيـ المتغير المستقؿ تعر التابع انخفاض أ
 العكسي وىي كاالتي

 ( فاالرتباط )طردي تام(.1اذا كاًت ليوة هعاهل االرتباط تساوي)+ -1

 اذا كاًت ليوة هعاهل االرتباط تساوي )صفر( فاالرتباط )ال يوجد(. -3

 ( فاالرتباط )عكسي تام(.1-اذا كاًت ليوة هعاهل االرتباط تساوي ) -2

الواحد كاى االرتباط لويا سواء كاى كاًت الميوة سالبة  الرلن ليوة هعاهل االرتباط هي كلوا التربت -4

 او هوجبة.

كاًت ليوة هعاهل االرتباط لريبة هي الصفر كاى االرتباط ضعيفاكلوا  -5
(ٔ). 

 

                                                           

 .٘ٙٔ_ٖٙٔ، صمصدر سابؽعبد الرزاؽ محمد البطيحي،  (ٔ)
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 خاص به يمثمه كاالتي: مفترض حصائيا كل عامل يأخذ رمزإ     
 )ص(: معدؿ الخصوبة العاـ. 

 .متوسط العمر عند الزواج (:ٔ)س
 الرضع. األطفاؿ(: معدؿ وفيات ٕ)س
 (: نسبة السكاف الريؼ.ٖ)س
 عدادية فما فوؽ.مى شيادة اإلالحاصالت ع ناثاإلنسبة (: ٗ)س
 المستعمالت لوسائؿ منع الحمؿ. ناثاإلنسبة (: ٘)س
 المرضعات رضاعة طبيعية. ناثاإلنسبة  (:ٙ)س
 الؼ دينار عراقي. ٓٓ٘التي يقؿ دخميا الشيري عف  األسرنسبة (: ٚ)س
 النشطات اقتصاديا. ناثاإلنسبة  (:ٛ)س
 التي تسكف باإليجار. األسرنسبة  (:ٜ)س

حصػػػائيا وبة العػػاـ( والمتغيػػػرات المسػػتقمة إوعنػػد اختبػػػار العالقػػة القائمػػػة بػػيف المتغيػػػر التابع)معػػدؿ الخصػػػ
 كالتالي: ،(ٕٔ( وشكؿ)ٕٗيوضحيا جدوؿ )االرتباط ظيرت العالقة كما  باستخداـ معامؿ

 فيما يخص عالقة المتغير التابع بالمتغيرات المستقمة. .ٔ
 ـ( وكػؿ مػف المتغيػرات المسػتقمة وجود عالقة طردية)موجبػة( بػيف المتغيػر التابع)معػدؿ الخصػوبة العػا

التػػي  األسػػرنسػػبة  :)ٚ:) نسػػبة السػػكاف الريػػؼ(، سٖتيػػة بحسػػب قػػوة عالقتيػػا بػػالمتغير التػػابع }ساآل
 الرضع({ عمى الترتيب. األطفاؿ:) معدؿ وفيات ٕ، سالؼ دينار عراقي( ٓٓ٘يقؿ دخميا عف 

 ـ( وكؿ مف المتغيرات المسػتقمة وجود عالقة عكسية)سالبة( ( بيف المتغير التابع)معدؿ الخصوبة العا
 نػاثاإلنسػبة  ):٘(، سمتوسػط العمػر عنػد الػزواج :)ٔتية بحسب قوة عالقتيا بػالمتغير التػابع})ساآل

(، عدادية فما فػوؽالحاصالت عمى شيادة اإل ناثاإلنسبة  :)ٗ(، سالمستعمالت لوسائؿ منع الحمؿ
(، المرضػػػػعات رضػػػػاعة طبيعيػػػػة نػػػػاثاإلنسػػػػبة  :)ٙ(، سالنشػػػػطات اقتصػػػػاديا نػػػػاثاإلنسػػػػبة  :)ٛس
 ({.التي تسكف باإليجار األسرنسبة :)ٜس
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 (ٕٗجدول)
مصفوفة معامالت االرتباط البسيط بين معدل الخصوبة العام والمتغيرات المستقمة المؤثرة فيه وكذلك 

 معامالت االرتباط بين المتغيرات المستقمة نفسها.

 (.ٕٓالمصدر: ممحق)
 
 
 
 
 

 ٜس ٛس ٚس ٙس ٘س ٗس ٖس ٕس ٔس ص المتغيرات

 ٘ٚٔ,ٓ- ٚٗ٘,ٓ- ٕٖٙ,ٓ ٖٕٔ,ٓ- ٕٓٙ,ٓ- ٖٕٙ,ٓ- ٗٓٔ,ٓ ٖٛٗ,ٓ ٘ٗٚ,ٓ- ٔ ص

 00745- 00864 00761- 00070 00869 00862 00531- 00514 ٔ  ٔس

 ٜٖٙ,ٓ ٖٛٙ,ٓ- ٖٔٚ,ٓ ٙٗٙ,ٓ ٜٚ٘,ٓ- ٛٗٙ,ٓ- ٛٓٚ,ٓ ٔ   ٕس

 ٖس
   

ٔ -ٓ,ٙٚٔ -ٓ,ٙٓٔ ٓ,ٖٜ٘ ٓ.ٙٙٗ -ٓ,ٖٚٔ -ٓ,٘ٚٚ 

 ٘ٛٚ,ٓ ٖٜٚ,ٓ ٔٔٛ,ٓ- ٘٘ٔ,ٓ- ٖٜٔ,ٓ ٔ     ٗس

 ٘س
     

ٔ -ٓ,ٔٓٓ -ٓ,ٚٛٙ ٓ,ٛٙٔ ٓ,ٜٚٛ 

 ٙس
      

ٔ ٓ,ٕٕٚ -ٓ,ٜٓ٘ -ٓ,ٖٔٓ 

 ٖٚٗ,ٓ- ٙ٘ٛ,ٓ- ٔ        ٚس

 ٛس
        

ٔ ٓ,ٙٗٙ 

 ٔ          ٜس
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 (ٕٔشكل)
ترتيب المتغيرات المؤثرة في الخصوبة السكانية بحسب قوة ارتباطها بمعدل الخصوبة العام في 

 .ٜٕٔٓمحافظة كركوك لعام 
 

 
 (.ٕٗالمصدر: باالعتماد عمى بيانات جدول )
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 (ٕ٘جدول)
 المتغيرات المستقمة بحسب قوة عالقتها بالمتغير التابع)معدل الخصوبة العام(.ترتيب 

 معامل االرتباط البسيط المتغيرات المستقمة المتغير التابع

 
 
 
 ص

 ٘ٗٚ,ٓ- ٔس
 ٕٖٙ,ٓ ٚس
 ٖٕٙ,ٓ- ٗس
 ٕٓٙ,ٓ- ٘س
 ٚٗ٘,ٓ- ٛس
 ٖٛٗ,ٓ ٕس
 ٖٕٔ,ٓ- ٙس
 ٘ٚٔ,ٓ- ٜس
 ٗٓٔ,ٓ ٖس

      (.ٕٗجدول)المصدر:       
    
( اعاله، ٕ٘ىذه العالقة فيوضحيا جدوؿ )ما قوة ارتباط المتغيرات المستقمة بالمتغير التابع بحسب قوة أ
التي  األسرنسبة ) ٚيميو المتغير س في الترتيب االوؿ (متوسط العمر عند الزواج) ٔالمتغير س ذ جاءإ

اإلناث الحاصالت نسبة )ٗالترتيب الثالث  س( بينما جاء في الؼ دينار عراقي ٓٓ٘يقؿ دخميا عف 
( ٖ، سٜ، سٙ، سٕ( وفي المراتب األخيرة جاءت المتغيرات )س عدادية فما فوؽعمى شيادة اإل

 تأثير قوي عمى معدالت الخصوبة السكانية في المحافظة.  بمعدؿ ارتباط ضعيؼ وغير ذا
     
 عالقة المتغيرات المستقمة فيما بينها. صما ما يخأ .ٕ
 األخرى( ظيرت قوة ارتباط قوية بينو وبيف جميع المتغيرات متوسط العمر عند الزواج :)ٔس 

 .المرضعات رضاعة طبيعة (ٙباستثناء المتغير )س
 األخرىظيرت قوة ارتباط قوية بينو وبيف جميع المتغيرات  الرضع( األطفاؿمعدؿ وفيات  :)ٕس 

 .السكف بااليجار (ٜ)سباستثناء المتغير
 األخرىظيرت قوة ارتباط قوية بينو وبيف جميع المتغيرات نسبة السكاف الريؼ(  :(ٖس. 
 ظيرت قوة ارتباط قوية بينو وبيف  عدادية فما فوؽ(الحاصالت عمى شيادة اإل ناثاإلنسبة  :)ٗس

 (.ٙ)سباستثناء المتغير األخرىجميع المتغيرات 
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 المستعمالت لوسائؿ منع الحمؿ( ظيرت قوة ارتباط قوية بينو وبيف جميع  ناثاإلنسبة  :)٘س
 (.ٙباستثناء المتغير )س األخرىالمتغيرات 

 يفة بيف ىذا المتغير وجميع عالمرضعات رضاعة طبيعية( ظيرت قوة ارتباط ض ناثاإلنسبة  :)ٙس
 .األخرىالمتغيرات 

 عراقي( ظيرت قوة ارتباط قوية بينو وبيف الؼ دينار  ٓٓ٘التي يقؿ دخميا عف  األسرنسبة  :)ٚس
 (.ٜ، سٙباستثناء المتغيريف )س األخرىجميع المتغيرات 

 األخرىظيرت قوة ارتباط قوية بينو وبيف جميع المتغيرات  (النشطات اقتصاديا ناثاإلنسبة  :)ٛس 
 .(ٙباستثناء المتغير)س

 األخرىالتي تسكف باإليجار( ظيرت قوة ارتباط قوية بينو وبيف جميع المتغيرات  األسرنسبة  :)ٜس 
 ((.ٚ، سٙ، سٕباستثناء المتغيرات )س
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 انرابع انفصم 

يسخقبم اخلصىبت انسكبنيت يف حمبفظت كركىك 
 واجتبهبحهب
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 تمهيد:

في الدراسات السكانية فيي الظاىرة المسؤولة عف االستمرار الحيوي  اً ميم اً تشكؿ الخصوبة جانب
ف الخصوبة أذ إ ،وتعد أىـ عناصر السكاف الثالثة وىي المواليد والوفيات واليجرة لممجتمع البشري،

 لتفاعؿ مجموعة مف المتغيرات المكانية المؤثرة فييا. اجنت وىي ،غيرة مع تغير المكافظاىرة مت

يعني بالضرورة  والخصوبة ظاىرة يصعب التنبؤ بمستقبميا فزيادة عدد المواليد في سنة معينة ال        
نيا تخضع  لتأثير خصوبة لمتغير عمى المدى القصير ألزيادة مماثمة في السنة التالية فقد تتعرض ال

لذلؾ فأف التوقعات  اً وقد يكوف تغير بعضيا سريع ،رالعوامؿ نفسيا عرضة لمتغي هعوامؿ عدة وىذ
 تغيرات في العوامؿ المؤثرة فييا.التوقع بما سيحصؿ مف  عمى المستقبمية لمخصوبة تعتمد بشكؿ أساسي

والتي تشغؿ منطقة الدراسة  السكانية المتبعة في العراؽالسياسة  سنتطرؽ الى وفي ىذا الفصؿ
في  األسرةكبيرة في توقع االتجاىات المستقبمية لمخصوبة فضال عف تنظيـ  أىميةذات  جزء منو وىي

 مستقبؿ الخصوبة السكانية محاولة لتوقع لنا ستكوف، و ذات العالقة األخرىوالعوامؿ  محافظة كركوؾ
، والدراسة ٜٕٔٓوعاـ  ٜٕٓٓاليد لعاـ ًا عمى بيانات المو عتمادا محافظة كركوؾفي  تجاىاتيااو 

  .الميدانية
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 األولادلبحث 
 سرةاألانسيبست انسكبنيت وحنظيى دور 

 

 انسيبست انسكبنيت:: أوالا 
ف مصػػطمح السياسػػػة السػػكانية يعػػػد مػػػف المصػػطمحات الحديثػػػة والػػػذي ظيػػر ألوؿ مػػػرة بمفيومػػػو إ        

جػػراءاتالحػػالي فػػي بدايػػة فتػػرة خمسػػينات القػػرف العشػػريف، ويقصػػد بػػو مجموعػػة بػػرامج وتػػدابير تشػػريعية   وا 
و تعديمػػو بمػػا يصػػب فػػي ت السػػكانية وتغييػػر وضػػعيا الحػػالي أالتػػأثير فػػي االتجاىػػا إلػػىحكوميػػة تيػػدؼ 

 .(ٔ)دمة الدولة والمجتمع ورفع مستويات المعيشة والرفاه االجتماعيخ
ظػػػاىرة سػػػكانية بػػػارزة وىػػػي الزيػػػادة السػػػكانية  مػػػاخيػػػريف سػػػادت فييممػػػا الشػػػؾ فيػػػو أف القػػػرنيف األ        

العػػدد مميػػار نسػػمة عػػاـ ا بمػػغ ىػػذمػػف السػػنيف كػػي تالؼ ذىمػػة فػػي عػػدد سػػكاف، إذ اسػػتوجبت البشػػرية األالم
مميػاريف نسػمة وبػرزت الظػاىرة  إلػىلكف فيما بعد كاف قرف واحد كػافي ليتضػاعؼ ىػذا العػدد  ،(ٕ)ـٖٓٛٔ

ى والثانيػػة واسػػتقالؿ كثيػػر مػػف الػػدوؿ والشػػعوب التػػي انتيجػػت األولػػجميػػًا بعػػد انتيػػاء الحػػربيف العػػالميتيف 
داث تغيػرات حػمػو السػكاني لشػعوبيا، فػانعكس عمػى أوزيػادة الن اإلنجػابتشػجيع  إلىسياسية سكانية تدفع 

(ٖ)سكانية في التوزيع والتركيب والكثافة لمسكاف
،

لتكوف وتيػرة الزيػادة السػكانية سػريعة ليصػؿ سػكاف العػالـ   
 .مميار نسمة ٚاكثر مف  إلىاليـو 

ف مفيػػـو السياسػػة السػػكانية مػػرتبط بتحديػد النسػػؿ واسػػتخداـ وسػػائؿ منػػع الحمػػؿ وتنظػػيـ فػي الواقػػع أ
و النقصاف في عدد سكاف العالـ وىػو األساسي في الزيادة أواف لذلؾ ما يبرره، فالنسؿ ىو العامؿ  سرةاأل

ف تحديػػد النسػػؿ مػػف ذا االتجػػاه فػػي أقطػػار العػػالـ كمػػا أالعامػػؿ الرئيسػػي فػػي حركػػة السػػكاف الحيويػػة فػػي ىػػ
 .(ٗ)عدمو ىو األساس التاريخي لمسياسة السكانية

                                                           

مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في الدوؿ العربية، السياسات السكانية في الوطف العربي، برنامج التربية السكانية، ( (ٔ
 .ٛٚ، صٕٜٜٔ، الشركة الجديدة لمطباعة والتجميد، عماف، األردف، ٔط
، )مذكرة األرضدراسة حالة مدينة باتنة، كمية عمـو -عمراني( بف يحيى رابح، اثر النمو الحضري عمى المحيط ال(ٕ

 .٘ٔ، صٕ٘ٓٓماجستير غير منشورة(، 
 .ٗالمصدر نفسو، ص (ٖ)

 .ٕٚ٘، صٕٚٓٓ، أنصار اهلل لمطباعة والتصميـ، جامعة الكوفة، ٕعبد عمي الخفاؼ، جغرافية السكاف، ط (ٗ)



 

 

 

 
 

129 

السػػكانية الخاصػػػة التػػي تنبػػػع مػػف احتياجاتػػػو وضػػروراتو الالزمػػػة ف لكػػؿ بمػػػد ظروفػػو وسياسػػػتو إ
لػػذلؾ، لػػذا تعػػددت  وتنوعػػت السياسػػات السػػكانية واختمفػػت معيػػا المعالجػػات بػػيف بمػػداف العػػالـ وأخػػذت 

 اتجاىات عدة منيا:
ومواردىػا االقتصػادية ف تضع سياسة سكانية تنسػجـ وارد اقتصادية محدودة، البد ليا إبمداف ذات م  -ٔ

 .باتجاه الحد مف الخصوبة تماعيةواالج
مكانػػات صػػناعية وظروفػػًا تنمويػػة مرتفعػػة يقابميػػا حجػػـ ؾ ثػػروات ومػػواردًا طبيعيػػة كبيػػرة وا  بمػػداف تمتمػػ  -ٕ

سػػكاني يمتػػاز بقمػػة العػػدد وانخفػػاض الكثافػػة السػػكانية، عميػػو فػػأف ىػػذه البمػػداف البػػد ليػػا مػػف سياسػػة 
سكانية تنسجـ وواقعيا االقتصادي فتعمؿ عمى زيادة الخصوبة وتشجيعيا بما يحقؽ أىدافيا التنموية 

يػػػدي العاممػػػة القػػػادرة عمػػػى اسػػػتثمار مواردىػػػا األ إلػػىجػػػة التنميػػػة فػػي الموازنػػػة بػػػيف حجػػػـ السػػػكاف وحا
 .(1)الطبيعية بشكؿ فعاؿ

بمػػػداف تسػػػعى لتحقيػػػؽ عػػػدد سػػػكاني وتنميػػػة معتدلػػػة، وحجػػػـ سػػػكاني مناسػػػب لػػػذلؾ، وتوزيعػػػًا عػػػادال   -ٖ
خػذ األالتوازف بيف الموارد المتاحة والسكاف، وىذا مػا يعػرؼ بالحػد األمثػؿ لمسػكاف، مػع  إلىلموصوؿ 

 .(3)يف االعتبار ليذه البمداف األبعاد األمنيةبع
وقػد تأكػدت فػػي السػنوات األخيػػرة العالقػة المترابطػػة بػيف حجػـ السػػكاف ونمػوىـ مػػف جيػة وبػػيف 

 إلػػى، ممػػا خمػػؽ الحاجػػة أخػػرىمجموعػػة المتغيػػرات التنمويػػة االقتصػػادية منيػػا واالجتماعيػػة مػػف جيػػة 
ىػػداؼ السياسػػة األمػػر الػػذي يجعػػؿ مػػف أ كاليا كافػػة،سياسػػة سػػكانية تضػػع قواعػػد ثابتػػة لمتنميػػة بأشػػ

نيا تعالج متغيرات أوسع مف أو زيادة حجـ السكاف ونموىـ، أي أالسكانية أوسع مف حصرىا بتحديد 
 نيا مشاريع تضعيا الدوؿ القويةنقصانيا، بينما عدىا آخروف عمى أ مشكمة الزيادة السكانية أو

أىػػدافيا االسػػتراتيجية فػػي القػػوة السياسػػية والرفػػاه  بيػػدؼ عػػدـ تمكػػيف الػػدوؿ الضػػعيفة مػػف بمػػوغ
 .(ٔ)االقتصادي واالجتماعي

                                                           

عامر الكبيسي وعباس حسيف جواد، المداخؿ المنيجية المعاصرة لدراسة السياسة العامة ماليا وما عمييا، المجمة ( (ٔ
 .ٔ، صٕٔٓٓ(، ٔ(، العدد )ٔالعراقية لمعمـو اإلدارية، جامعة بابؿ، كمية اإلدارة واالقتصاد، المجمد )

، ٗ(، العدد ٔمة القادسية لمعمـو التربوية، المجمد )عبد المطيؼ عبد الحميد العاني، زيادة اإلنجاب والتحدي، مج (ٕ)
 .ٕ٘، صٕٕٓٓ-ٕٔٓٓ
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جػػػراء حكػػػومي مقصػػػود ىدفػػػو التػػػأثير فػػػي المتغيػػػرات يػػػرى آخػػػروف السياسػػػة السػػػكانية عمػػػى أنيػػػا إو 
، بالتػػػالي فػػػاف السياسػػػة (ٕ))الػػػوالدات، الوفيػػػات، اليجػػػرة( مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ الرفاىيػػػة االقتصػػػادية لممجتمػػػع

ىي جميع تمؾ اإلجراءات والتشريعات الحكومية  التي تتبناىا الدولة بقصد التػأثير عمػى السػموؾ السكانية 
اءات وقوانيف جر وما يستمزمو مف إ وزيادة الخصوبةالديموغرافي لممجتمع السكاني فتشجيعيا عمى التكاثر 

طيا والتخطػيط و تشجيعيا عمى الحد مػف التكػاثر وتخفػيض الخصػوبة ومحاولػة ضػبيعد سياسة سكانية، أ
الجغرافيػة لمبمػد بشػكؿ  جراءاتيا في توزيع السكاف عمػى الرقعػةسياسة سكانية، كما أف إ اآلخرليا يعد ىو 

يخفػؼ مػػف بعػض حػػاالت االكتظػػاظ والتػزاحـ السػػكاني تعػػد سياسػة سػػكانية، وىكػػذا فػاف السياسػػة السػػكانية 
ساس يحدده األدب الديموغرافي الذي يتمثؿ اقع الديموغرافي لممجتمع، ذلؾ األليا تأثيراتيا عمى أساس الو 

 .(ٖ)الحركة المكانية ليـ إلى إضافةبالتوزيع الجغرافي لمسكاف وتركيبيـ وتنميتيـ وتكوينيـ 
متغيػػػػرات  أربعػػػػةوجػػػػود  إلػػػػىوفػػػػي نفػػػػس االطػػػػار لمفيػػػػـو السياسػػػػة السػػػػكانية أشػػػػار برنػػػػارد برلسػػػػوف 

نيػػػػا تػػػػدابير السياسػػػػة السػػػػكانية وىػػػػذه المتغيػػػػرات سػػػػموكية تتفاعػػػػؿ فيمػػػػا بينيػػػػا لينػػػػتج ع أربعػػػػةديموغرافيػػػػة و 
 :(ٗ)"الديموغرافية" ىي

تنظيـ معدالت الخصوبة وتقميؿ نسبة الوفيات مف خالؿ تعزيػز الصػحة العامػة ومقاومػة تفشػي األمػراض  - أ
 لينتج عنيما الزيادة الطبيعية.

 ب_ تنظيـ التوزيع الجغرافي لمسكاف واليجرة بشقييا الداخمية والخارجية.
 التركيب السكاني)النوعي، العمري( و الخصائص الوراثية. -جػ
 )وىي نتيجة المتغيرات الثالثة السابقة(. اإلجماليحجـ السكاف الكمي والنمو  -د
 
 

                                                                                                                                                                                   

مؤسسة  ،ٔط عباس فاضؿ السعدي، سكاف الوطف العربي دراسة في مالمحو الديموغرافية وتطبيقاتو الجغرافية، (ٔ)
 .ٖٕٕ، صٕٔٓٓعماف، الوراؽ،

(، ٔٙعبد الرزاؽ احمد سعيد، سكاف الوطف العربي والسياسات السكانية، مجمة كمية اآلداب، جامعة بغداد، العدد ) (ٕ)
 .ٖٙٔ، صٕٓٓٓبغداد، 

 .ٕٓٙ، مصدر سابؽ، صعبد عمي الخفاؼ، جغرافية السكاف (ٖ)
جغرافية، مصدر سابؽ، عباس فاضؿ السعدي، سكاف الوطف العربي دراسة في مالمحو الديمغرافية وتطبيقاتو ال( (ٗ
 .ٕٕ٘-ٕٕٗص
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 فيي: ربعةأما المتغيرات "السموكية" األ
 وتشمؿ الخدمات العامة، الموارد الحكومية، الرعاية، التأميف ضد الشيخوخة. ،السياسية .أ 
االيػدي العاممػة،  ،دخػؿ الفػرد، توزيػع الػدخؿ، االسػتثمار ،الػوطني اإلجماليوتضـ اإلنتاج  ،االقتصادية  .ب 

عػف طريػؽ رفػع مسػتوياتيا بمػا يحقػؽ رفاىيػة  سػرةفرص الحصوؿ عمػى العمػؿ، االحتياجػات السػكنية لأل
 المجتمع.

 ، وتعزيز واقع المرأة(.ةيومنيا توفير الخدمات العامة )التعميمية والصحية والترفيي ،االجتماعية  .ج 

وتتمثؿ بالموارد الطبيعية لمبمد، واالحتياجات الخاصة لمطاقة والتخمص مف النفايات والحد مػف  ،البيئية .د 
 التموث.
ف ما يخص ىذه الدراسة يتمثؿ بالسياسة السكانية في الجزء الػذي يتعمػؽ بالخصػوبة، كونيػا تمثػؿ إ

أثرًا في خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية، فارتفاع الخصوبة أكثر متغيرات السياسة السكانية تأثيرًا وت
بمػػداف  إلػػىفػػي العػػالـ العربػػي عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ وتفاعميػػا مػػع انخفػػاض معػػدؿ الوفيػػات مػػف جيػػة واليجػػرة 

 إلػىارتفاع معدالت نموىا السنوي ليصؿ  إلىقد أدى  أخرىالخميج العربي مف دوؿ غير عربية مف جية 
سػنة( إذا مػا بقػَي معػدؿ  ٖٕتوقع ارتفاع وتضاعؼ حجـ سكاف الوطف العربي كؿ ) إلى%( ما يؤدي ٖ)

النمو السكاني في ىذا االتجاه، وىذه المعػدالت المفرطػة يراىػا الكثيػر مػف البػاحثيف وصػانعي القػرار بأنيػا 
 .(ٔ)تشكؿ عائؽ أماـ التنمية والتطور االجتماعي واالقتصادي في الوطف العربي

ف سياسػػة الخصػػوبة السػػكانية ىػػي سياسػػة حكومػػة مػػا تجػػاه مواطنييػػا فػػي مػػا يخػػص ويمكػػف القػػوؿ أ
الدولػة  ىداؼأي والتحكـ بو، وتُعنى ىذه السياسة بتصور واقع الخصوبة السكانية ضمف اإلنجابسموكيـ 

أو  السػػكانية والرغبػػة فػػي تقمػػيص المسػػتويات المفرطػػة لمخصػػوبة  االقتصػػادية واالجتماعيػػة العامػػة لمتنميػػة
 .(ٕ)األىداؼتمؾ  الكفيمة لبموغ  الطرؽرفع المستويات المنخفضة ليا، وتحديدًا 

بمػا  السػكانية الوطنية في تنمية المػوارد البشػرية وزيػادة الخصػوبة السكانية وقد تبنى العراؽ سياستو
وفػي ، ٜٗٚٔالتػي عقػدت فػي بوخارسػت عػاـ  المتتابعػةمػع توصػيات المػؤتمرات السػكانية الدوليػة  يتوافؽ

                                                           

عباس فاضؿ السعدي، سكاف الوطف العربي دراسة في مالمحو الديموغرافية وتطبيقاتو الجغرافية، مصدر سابؽ،  (ٔ)
 .ٕٕ٘-ٕٕٗص

النشرة السكانية، المجنة االجتماعية  ،في العالـ العربي، االمـ المتحدةمحمد عمي فاعور، سياسات الخصوبة  (ٕ)
 .ٚٙ-٘ٙ، صٜٜٛٔبغداد، ،ٕٖالعدد لغربي اسيا، واالقتصادية
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سػكانية  ةسياسػ يجالخاصػة بحقػوؽ كػؿ دولػة بػأف تػن ،ٜٜٗٔالقػاىرة عػاـ  ومػؤتمر، ٜٗٛٔمكسيكو عػاـ 
توجيػػات المػػؤتمريف  و متوافقػػةوكػػذلؾ  ،(ٔ)فػػي ضػػوء ثرواتيػػا الطبيعيػػة واالقتصػػادية واألمنيػػة خاصػػة بيػػا
، الخاصػػػػة ٜٗٛٔفػػػػي عمػػػػاف عػػػػاـ  :والثػػػػاني ،(ٕ)ٜٙٚٔفػػػػي مدينػػػػة اإلسػػػػكندرية عػػػػاـ  :األوؿالعػػػػربييف، 
 اسػػتراتيجيةمػػع األىػػداؼ المحميػػة فػػي إطػػار  تنسػػجـتبنػػي سياسػػة سػػكانية  إلػػىكػػؿ بمػػد عربػػي  بمتطمبػػات

 .(ٖ)متكاممة عمى مستوى الوطف العربي
اعتمػادًا عمػى الموازنػة بػيف الجوانػب  عالجيػة وأ وقائيػةوجاءت سياسة العراؽ السكانية سواء كانت 

الكػػػـ فحسػػػب بػػػؿ تطػػػوير الخصػػػائص فػػػي ىػػػو الزيػػػادة  منيػػػا سػػػكاف، إذ لػػػيس الغػػػرضالنوعيػػػة لم والكميػػػة 
واف عمميػة التنميػة  ،ة كبيػرةنفطيػ ذو ثػروة . فػالعراؽ بمػد(ٗ)خطػط التنميػة عمييا النوعية لمسكاف التي أكدت

حرب الثماف سنوات غمار وخوضو  ٕٜٚٔالنفط عاـ  شركات العراؽ بعد تأميـ جميورية االقتصادية في
عمى شرائح واسعة مػف الشػباب فػي سػف الػزواج  وغير مباشر ، أثرت بشكؿ مباشرٜٓٛٔايراف عاـ ضد 

تخمػػؽ حاجػػات  المتطمبػػاتلػػذلؾ، بحيػػث أصػػبحت ىػػذه  طبقػػاً  اإلنجػػابوبالتػػالي انخفضػػت نسػػبة الػػزواج و 
 وليرمػعمى القاعػدة العريضػة ألجؿ الحفاظ  السكانية مضاعفة لبموغ العراؽ مستويات أعمى في الخصوبة

تطػور األنشػطة  فضػاًل عػفلقػوة العمػؿ والقػوة العسػكرية، فػي المسػتقبؿ  كبيػراً  التي تمثؿ احتياطاً و السكاني 
الزيػػػػادة السػػػػكانية وتحقيػػػػؽ  كميػػػػات ذلػػػػؾ الظػػػػروؼ المناسػػػػبة السػػػػتيعاب خمػػػػؽ ذإاالقتصػػػػادية كمػػػػًا ونوعػػػػًا 

 .(٘)اء المجتمع العراقي كافةالذي يميؽ بالحياة الكريمة ألبن والرفاىي المستوى االقتصادي واالجتماعي
وسػيمة التنميػة  اإلنسػافالبػرامج واالسػتفادة منيػا، الف  ىذه في تحديد الفعالةالمشاركة  وىذا نتج مف

نمػا إألىػداؼ التػي تسػعى إلييػا لوحػدىا، اىػذه  ف تحقػؽ إة ال تستطيع بمؤسسػاتيا المختمفػة والدول وغايتيا
                                                           

دارة شؤوف اإلعالـ إوالمنعقد بالقاىرة،  ٜٜٗٔة لعاـ األمـ المتحدة، موجز برنامج عمؿ المؤتمر الدولي لمسكاف والتنمي (ٔ)
 .ٚ، صٜٜ٘ٔباألمـ المتحدة، نيويورؾ، 

، المكتب الجامعي الحديث، ٔاعية، طعبد المنعـ عبد الحي، عمـ السكاف األسس النظرية واألبعاد االجتم (ٕ)
 .ٖ٘ٚ، صٜٗٛٔاإلسكندرية، 

النشرة السكانية، العدد  ،األمـ المتحدة، المجنة االقتصادية لغربي آسيا، إعالف عماف حوؿ السكاف في الوطف العربي (ٖ)
 .ٜ، صٜٗٛٔ، حزيراف، ٗ

رضية عبد الوىاب البمداوي، العالقة بيف التعميـ واإلنجاب في ضوء النظرية االقتصادية مع إشارة خاصة لمعراؽ،  (ٗ)
، ٜٚٛٔ، تشريف الثاني، المجمد األوؿ، ٕٔ-ٓٔاالتحاد العاـ لنساء العراؽ ندوة لزيادة السكاف في العراؽ، لممدة 

 . ٗص
 .٘المصدر نفسو، ص (٘)



 

 

 

 
 

133 

مػف خػالؿ زيػادة الخصػوبة ىػذه الخطػط  ارةدتنفيػذ وا  بصػورة إيجابيػة فػي  الفػرد والمجتمػعالبد مف مساىمة 
وتشػجيعيـ عمػى المسػاىمة فػي عمميػة التغيػر  العممية والعممية، وتوجيو األبناء في حياتيـ أوالً الالزمة ليا 

 .(ٔ)ثانياً 
 الفتػػراتفػػي  العػػراؽاف السياسػػات السػػكانية التػػي اعتمػػدت فػػي  إلػػىاإلشػػارة  تجػػد ذاتػػواالطػػار وفػػي 

لمدولػة سياسة السكانية الكانت  حيث، وتذبذبات مف حيف ألخر الماضية كانت قد شيدت تغيرات واضحة
مسػتويات الخصػوبة الراىنػة آنػذاؾ، الوضػع القػائـ لعمػى  السبعينيات تؤكد عمى ضرورة المحافظة فترةفي 

بيػدؼ زيػادة حجػـ  اإلنجػابمعػدالت  عمى رفع سكانية شجعت اتالثمانينيات سياس فترةبينما تبمورت في 
، وتأجيػػػؿ الػػػزواجمنيػػػا الشػػػروع بتقػػػديـ سػػػمؼ  المجػػػاؿ تسػػػييالت عديػػػدة فػػػي ىػػػذا السػػػكاف، فقػػػدمت الدولػػػة

، كػذلؾ مػنح األطفػاؿأقسػاطيا تبعػًا لعػدد  جػزء مػفبحػذؼ  ةً مقترنػ أعػواـلمػدة خمػس  السمؼ ىذه استقطاع
مػػػػنح  إلػػػػى إضػػػػافةً أطفػػػػاؿ فػػػػأكثر، ربعػػػػة أ لديػػػػوسػػػػكنية لمػػػػف  وحػػػػدةالمصػػػػرؼ العقػػػػاري لبنػػػػاء  مػػػػف سػػػػمؼ

فػػي ويػة األولف أ، فضػاًل عػػف فػػاكثرمقػدارىا بػػدءًا مػف الطفػػؿ الرابػع يػػزاد   سػرةاأللػػرب مخصصػات شػيرية 
قػػوانيف منػػع عمميػػات  سػػف زد عمػػى ذلػػؾاألراضػػي السػػكنية كانػػت لصػػالح المتػػزوجيف، قطػػع و  توزيػػع الػػدور
ريػاض ، وفرض قيود عمى استعماؿ موانػع الحمػؿ والتوسػع فػي فػتح المتعمدة دوف عذر قانوني اإلجياض
ية األسػر المػرأة ومراعػاة ظروفيػا  أفعػدة تشػريعات وقػوانيف  تتعمػؽ بشػ ُسنت، كما ودور الحضانة األطفاؿ

 .(ٕ)الصحي ووضعيا االجتماعيةو 
العراقػي ادي الذي فرض عمى الشػعب فرضت ظروؼ الحصار االقتصالتسعينيات فقد  فترةأما في 

الغػػػذائي بالقصػػػور  اتسػػػمت ٜٜٔٔمنػػػذ بدايػػػة فػػػرض الحصػػػار االقتصػػػادي عػػػاـ  سػػػكانيةسياسػػػة ف ذاؾ اْ 
عمى جيود الحكومػة ومؤسسػاتيا فػي مجػاؿ رعايػة  بشكؿ سمبي ما انعكس ،والصحي والخدمي والتنظيمي

قنػػوات االتصػػاؿ المباشػػرة بػػيف مراكػػز  اغمػػب وأصػػبحت ضػػيقة ومحػػدودة، بحيػػث غابػػت سػػرةاألمومػػة و األ
، والطفػؿ سػرةكبيػر مػا كانػت تقدمػو الدولػة مػف وسػائؿ رعايػة لأل بشػكؿ مػا أضػعؼ سػرةاألرعاية األمومة و 

 األطفػػاؿالوفيػػات بػػيف معػػدؿ  انخفػػاض معػػدالت الخصػػوبة وارتفػػاع  إلػػى بطبيعػػة الحػػاؿ الػػذي أدى األمػػر

                                                           

 .ٕ٘عبد المطيؼ عبد الحميد، مصدر سابؽ، ص (ٔ)
 .٘ٙٔمصدر سابؽ، ص التحميؿ المكاني لمخصوبة السكانية في محافظة القادسية، صبرية عمي حسيف العبيدي، (ٕ)
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حكوميػػة  سػػكانية وجػػود سياسػػة ا بعػػدـيومنػػا ىػػذ إلػػى عمػػى مػػا ىػػو عميػػو وأسػػتمر الحػػاؿ ،(ٔ) حػػديثي الػػوالدة
لمػدعـ المقػدـ السػػتخداـ  أكثػػر مػف ذلػؾ باإللغػاء الكامػؿ إلػىبػؿ الػذىاب السػكانية  واضػحة تجػاه الخصػوبة

 .(ٕ) ية لممرأةاإلنجاببالرغـ مف محاولة الحكومة في االستمرار بدعـ الصحة  وسائؿ منع الحمؿ
الثمانينيات بػدليؿ  فترةالسياسة السكانية في العراؽ ىي  فتراتمف  فترةف أىـ إؿ عمومًا يمكف القو و 

، فيمػا سػبؽ لبعضػياالتشريعات الخاصػة بالسياسػة السػكانية والتػي تػـ التطػرؽ و  القوانيف صدور العديد مف
خػالؿ تنمويػة كانػت بػدوافع اقتصػادية  اإلنجػاب عمػى ف سياسة العراؽ السكانية المشجعةإيمكف القوؿ  لذا
الػػدائرة  الثمانينيػػات نتيجػػة الحػػرب العراقيػػة اإليرانيػػة فتػػرةدوافع سياسػػية عسػػكرية خػػالؿ بػػالسػػبعينيات و  فتػػرة

خػػالؿ عقػػد التسػػعينات بسػػبب الحصػػار االقتصػػادي  تكمػػؿ بالنجػػاح ، واف ىػػذه السياسػػة السػػكانية لػػـ حينيػػا
نقػص كبيػر فػي  إلىجميع المجاالت وادى تدمير البنى التحتية في  إلىالذي أدى  عمى العراؽ المفروض

لػػىوالمػػاء و  ءكالكيربػػا جميػػع الخػػدمات  المضػػادات الحيويػػةكاألغذيػػة والمػػواد الطبيػػة الالزمػػة  فػػي نقػػص ا 
حػػاالت الػػوالدات المشػػوىة نتيجػػة لإلشػػعاعات المنبعثػػة مػػف  نسػػب المستشػػفيات وارتفػػاع أسػػرةو  والمقاحػػات

وي عمػػى مػػواد مشػػعة محرمػػة دوليػػًا، تػػأثنػػاء حػػرب الخمػػيج الثانيػػة والتػػي كانػػت تح اسػػتخدمتالقنابػػؿ التػػي 
 فترة والسياسة العامة لمبمد التي كانت متبعة في ينسجـتقميؿ إنجابو بما ال  إلىالمواطف باألمر الذي دفع 

وتصغير  سرةاألتنظيـ و  تحديد إلىوبدوافع اقتصادية  الثمانينات. أي اتجيت السياسة السكانية في العراؽ
 .(ٖ)بحيث تتناسب والظروؼ االستثنائية التي مر  بيا البمد اصغر قدر ممكف إلى حجميا

 احتاجالثمانينات، فترة التي كانت متبعو في  السكانية سياسة العراؽ السكانية في زيادة الخصوبة نجاحوإل
 :(4)األخذ بالمستمزمات الضرورية اآلتية مراأل

                                                           

صالح نعماف العاني، النمو السكاني وسياسة التعميـ وأثرىما في ىيكؿ القوى العاممة في العراؽ مع إشارة خاصة إلى  (ٔ)
 وزارة الثقافة والسياحة واالثار، صار االقتصادي وآفاقيما المستقبمية، مجمة المأموف الجامعة، العدد السادس،فترة الح

 .ٜ، صٕٕٓٓالسنة الثانية، كانوف الثاني، 
، ٕٔٓٓ، نيويورؾ، ٕٓٓٓ-ٜٜٜٔاألمـ المتحدة، مسح لمتطورات االقتصادية واالجتماعية في منطقة االسكوا  (ٕ)

 .ٗٗٔص
، ٕٓٓٓ، ٕ٘عباس فاضؿ السعدي، واقع نمو السكاف ومستقبمو في العراؽ، مجمة كمية اآلداب، جامعة بغداد، العدد  (ٖ)

 .ٙٙٔص
 .ٕٚص -ٕٙعبد المطيؼ عبد الحميد العاني، مصدر سابؽ، ص  ((4
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عبػر  سػرةاألبيف الفػرد و  رعاية األمومة والطفولة ونشر الوعي الصحيل جديدة مراكزالتوسع في إنشاء  -أ
بوظػػائؼ ىػػذه  ميػػاتتعريػػؼ األو السػػمعية والمرئيػػة والمنظمػػات المدنيػػة و  المختمفػػة المقػػروءة أجيػػزة اإلعػػالـ

 السيما حديثي الوالدة.  األطفاؿوقاية مف األمراض وتقميؿ وفيات في ال بما يسيـ  المراكز
 .اإلنجابرمزية تشجيعًا لممرأة عمى  ذات قيمة دور الحضانة وبأسعار وتوسيع التوسع في إنشاء -ب
 معالجة العقـ. ختصة فيمراكز صحية ممؤسسات و إنشاء -جػ
الػزوجيف ماديػًا  فػي العػادة ترىػؽ التكػاليؼوتقميػؿ نفقاتػو، الف ىػذه  لمشػباب ركتحفيز عمى الزواج المبال-د

تػأخير سػف الػزواج وفػي  إلىوالعالقة العائمية بحيث تدفع الشباب  لألزواجونفسيًا وتعيؽ التكيؼ الطبيعي 
 العزوؼ عف الزواج. إلىبعض األحياف 

لمػػا جػػاء فػػي  إال بعػػذر طبػػي مشػػروع، تأكيػػداً  قطعيػػاً وتحريمػػو تحريمػػًا  الحمػػؿ "االجيػػاض"منػػع إبطػػاؿ -ىػػػ
َقْد َخِسَر الَِّذيَن َقَتُموْا َأْواَلَدُهْم َسَفهًا ِبَغْيِر ِعْمٍم َوَحرَُّموْا َما َرَزَقُهُم الّمُه  :لىاي قولو تعاإلسالمية ف الشريعة

 .(ٔ) اْفِترَا  َعَمى الّمِه َقْد َضمُّوْا َوَما َكاُنوْا ُمْهَتِدينَ 
 .     لألطفاؿ المالية مخصصاتالوزيادة نقؿ وسكف مالئـ لممتزوجيف مف  األساسيةتوفير الخدمات  -ز

 اإلنجػػابالػػزواج و  بتنظػػيـ جممػػة مػػف التػػدابير القانونيػػة المتعمقػػة اتخػػذت الدولػػة ،بنػػاء عمػػى مػػا تقػػدـ
وأطفػػػاليف ومػػػا يتبعيػػػا مػػػف رعايػػػة  ت فػػػي القطاعػػػات كافػػػةالعػػػامال ميػػػاترعايػػػة األب تتعمػػػؽ أخػػػرى وتػػػدابير

السػػػػبعينيات  فتػػػرةالقػػػػرارات التػػػي صػػػدرت فػػػػي ككػػػؿ، وسػػػػيتـ التركيػػػز عمػػػى  سػػػرةصػػػحية ليػػػـ وبالتػػػػالي لأل
قػػػػوانيف مػػػػف أكثػػػػر الفتػػػػرات الزمنيػػػػة التػػػػي أصػػػػدرت فييػػػػا الدولػػػػة  األنيػػػػ مػػػػف القػػػػرف الماضػػػػي والثمانينيػػػػات
، الخصػوبةمنح أكبر قدر ممكف مف التسييالت لتنفيذ السياسة المشجعة عمى زيادة  إلى ترمي وتشريعات

 منيا:
 سػاىـبموجبو أىداؼ االتحاد العاـ لنسػاء العػراؽ والػذي  تأطرتالذي  ٕٜٚٔ( لسنة ٜٖٔقانوف رقـ )-ٔ

 :عف طريؽبشكؿ مؤثر وفاعؿ 
 .بيف الجنسيف في فرص التعميـتحقيؽ المساواة -أ

 اإلنجػػابممػػا سػػاعد عمػػى تشػػجيع  والطفػػؿالخػػدمات المقدمػػة لػػألـ  حجػػـ ونػػوعتطػػوير ب_ المسػػاىمة فػػي 
 .ةسر األ توعيةو 

                                                           

 (.ٓٗٔالقرآف الكريـ، سورة األنعاـ، اآلية ) (ٔ)
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داخػػػؿ المنػػػزؿ  ىػػػالممػػػرأة الػػػذي انعكػػػس إيجابيػػػًا عمػػػى دور   نظػػػرة المجتمػػػع التطػػػور النػػػوعي الكبيػػػر فػػػي-جػػػػ
 .(ٔ)في عممية التنمية بإطارىا الواسعو وخارجو 

والمزايا المالية،  والواجبات مساواة المرأة بالرجؿ في الحقوؽبالخاص   ٜ٘ٚٔ( لسنة ٜٔٔقانوف رقـ )-ٕ
 ، مف أىميا:اإلنجابالتشجيعية في مجاؿ لقوانيف والمبادئ وتضمف عددًا مف ا

مخصصػػػات و اسػػػتحقاؽ مخصصػػػات غػػػالء المعيشػػػة ب مػػػا يتعمػػػؽفي بػػػيف الػػػزوج والزوجػػػة تحقيػػػؽ مسػػػاواة-أ
 .يذه المخصصاتعدـ تقاضي الزوج ل في حاؿ األطفاؿ

 عف زوجيا. منفردباإلعفاءات الضريبية بشكؿ  الزوجةتمتع -ب
 أحد األبويف أو كمييما. بعد وفاة بالحقوؽ التقاعدية التي تؤوؿ إلييـد والاألتمتع -جػ
لكؿ  غير منقوص ( يوـ براتب تاـٕٚإجازة حمؿ ووالدة لمدة ) في كافة المجاالت منح الزوجة العاممة-د

 حالة والدة.
 .(ٕ)سميةخارج القطر بميمة ر  الزوج التمتع بإجازة في حاؿ إيفادااللتحاؽ بزوجيا و منح الزوجة حؽ -ىػ
، ٜٛٚٔ/ٓٔ/ٔبتػػاريخ  تنفيػػذهالخػػاص بػػالتعميـ اإللزامػػي والػػذي بػػدأ  ٜٙٚٔ( لسػػنة ٛٔٔقػػانوف رقػػـ )-ٖ

لزاميػػًا لالالتعمػػيـ فػػي  فأنػػص عمػػى والػػذي  نػػاثو  ذكػػوراً جميػػع ممرحمػػة االبتدائيػػة مجانيػػًا وا  سػػف  اكممػػواممػػف  ا 
 ومسػتمزماتيا التػي تػوزع مجانػاً  الدراسية المراحؿ تكاليؼ سرةاألالقانوف عف كاىؿ  ىذا ، إذ رفع(ٖ)السادسة

 .أخرى دراسية مف كتب ودفاتر ومستمزمات عمى الطمبة
( دينػػػار بػػػدوف ٓٓٓٔصػػدرت أكػػػدت عمػػػى مػػػنح سػػمؼ ماليػػػة قػػػدرىا ) أخػػػرىت قػػػرارا جػػػراءات وإ وثمػػة-ٗ

 بمراكز صحية  البمد، مع تغطية األطفاؿتزداد تصاعديًا بزيادة عدد  أخرىمخصصات  يتفائدة، وأعط
 التمقيحػاتبػإجراء  فغػذائيًا وتمػزمي فبالفحوصػات الدوريػة وتػأىيمي اجنػتيفو  الحوامؿ مياتاأل تتابع صحة
سػػػالمة و  صػػػحة المختبريػػػة التػػػي تثبػػػتو  الطبيػػػة فضػػػاًل عػػػف إجػػػراء الفحوصػػػاتوألطفػػػاليف  فليػػػ الخاصػػػة

حالػػة الموظفػػالػػزواج دوف تحػػوؿالمتقػػدميف لمػػزواج مػػف األمػػراض التػػي   إلػػى امػػؿأو األر  اتالمتزوجػػ ات، وا 
                                                           

مجمة كمية التربية، الجامعة  ة لإلنجاب في العراؽ، أسبابيا ونتائجيا،ىناء محسف العكيمي، السياسة السكانية المشجع (ٔ)
 .ٜٕٛ-ٜٕٚص ،ٜٜٓٔبغداد، ،ٖالعدد المستنصرية،

، ٜٜٛٔمنصور الراوي، دراسات في السكاف والتنمية في العراؽ، وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، جامعة بغداد،  (ٕ)
 .ٛ٘-ٚ٘ص

فميح حسف خمؼ، عممية تكويف الميارات ودورىا في التنمية االقتصادية في العراؽ، منشورات وزارة الثقافة واإلعالـ،  (ٖ)
 .ٖ٘ٔ، صٜٓٛٔ(، دار الرشيد لمنشر، بغداد، ٜٕٓالجميورية العراقي، سمسمة دراسات )
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القػػػػائـ لػػػػدى  التنػػػػاقضومعالجػػػػة  فاالنصػػػػراؼ لرعايػػػػة أطفػػػػالي ف اذا رغػػػػبَف فػػػػيالتقاعػػػػد أو قبػػػػوؿ اسػػػػتقالتي
لألطفػاؿ وبػيف عمميػا خػارج المنػزؿ عػف طريػؽ منػع  ات ومربيػاتية كمنجبػاألسػر  فبػيف التزامػاتي ميػاتاأل
بإجػػازة الحمػػؿ  فوتمػػتعي ف بصػػحتي مػػف القيػػاـ باألعمػػاؿ الشػػاقة أو اإلضػػافية الضػػارة الحوامػػؿ ميػػاتاأل

ى بعد األول( أشير ٙوبراتب تاـ لمدة ) بتصريح طبي( يومًا مف التاريخ المتوقع لموضع ٖٓوالوالدة قبؿ )
الػوالدة  كانػت تمديػد اإلجػازة فػي حػاؿامكانيػة ، مػع لموضػع ( أشير التاليةٙالوضع، وبنصؼ راتب لمدة )

سػاعة عػف العمػؿ ال تزيػد  خػالؿتمتعيا بمدة إرضاع فضال عف . (ٔ)كثر مف طفؿ واحدألأو والدة صعبة 
عفػػػاء الموظفػػػ السادسػػػة، سػػػف  طفػػػؿ مػػػريض دوف ف( أيػػػاـ إذا كػػػاف لػػػدييٖمػػػف العمػػػؿ لمػػػدة ) اتواحػػػدة، وا 

أي تبعػػات ماليػػة أو  فعمػػيي يترتػػب( سػػنوات ال ٗلمػػدة ) فبتأجيػػؿ دراسػػتي اتالمتزوجػػ اتوالسػػماح لمطالبػػ
 .(ٕ)وارتفاع الخصوبة في تمؾ الفترة اإلنجابقد أسيمت ىذه القرارات بزيادة قانونية، بالمحصمة النيائية ف

 منيا: اإلنجابتشجيع  فيأسيمت بشكؿ أو بآخر  أخرى جراءاتقوانيف وا  تقدـ فيناؾ  زد عمى ما
 ،حػػدًا ىػػذه القػػوانيفأ فػػي حػػاؿ تجػػاوزوفػػرض عقوبػػات  تحػػريـ اإلجيػػاض كمػػا أقػػره التشػػريع اإلسػػالمي-ٔ

 إلػػى( أشػػير ٙ) بػػيفلسػػجف لمػػدة تتػػراوح وا لممسػػألة فالػػذيف يقومػػوف بعمميػػات اإلجيػػاض يعرضػػوف أنفسػػيـ
حظػػر عمػػييـ مزاولػػة ي فػػي الغالػػب ، والضػػرر مقػػداربحسػػب  ماليػػة اتأحيانػػًا غرامػػ ا( سػػنوات تصػػحبيٓٔ)

ه العقوبػات شػدة ، وال تقػؿ ىػذالطبيػة ذات العالقػة كانوا أطباء أو ما شابو ذلؾ مف الميف في حاؿمينتيـ 
لمسػجف مػدة و  األخػرىلممسػألة ىػي  ، حيث تعػرض نفسػيابشكؿ متعمد بالنسبة لممرأة التي تمجأ لإلجياض

مػف يممػؾ عػذر  ال يسػتثنى مػف ذلػؾ إال ( سنوات مع غرامة مالية أو بػدونيا٘) إلى( أشير ٘تتراوح مف )
 .(ٖ)سباب صحية تعرض المرأة لمخطورة اذا ما أستمرت في حممياشرعي وأ

 يػػػنصالخصػػػوبة، حيػػػث  ياتلسػػػف الػػػزواج، قػػػد أسػػػيـ بشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي رفػػػع مسػػػتو  الممكػػػفتغيػػػر الحػػػد -ٕ
بشػػكؿ ال  ( عامػًا لكػػي يكػػوف زواجيمػا نافػػذاً ٛٔ) سػػفف يبمػػغ الرجػؿ والمػػرأة أعمػػى القػانوف المػػدني العراقػي 

                                                           

، ٕٕٓٓ، بغداد، ٔفية، بيت الحكمة، جدراسة تحميمية في المشكالت الديموغرا -سكاف الوطف العربي منصور الراوي، (ٔ)
 .ٜ٘-ٛ٘ص
 .ٔٙ٘، صٜٚٛٔوزارة العدؿ، الوقائع العراقية، المجموعة الشيرية، أيار، بغداد،  (ٕ)
سياسات الخصوبة في العالـ العربي، األمـ المتحدة، النشرة السكانية، المجنة اإلقتصادية  ،محمد عمي فاعور (ٖ)

 .ٗٚ، صٜٛٛٔحزيراف، بغداد،  ،ٕٖواإلجتماعية لغربي آسيا، العدد 
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( عامػًا ٘ٔعػف ) فييػا سػف المتػزوج يقػؿ عمػى اف ال مػف ذلػؾ أدنػىكػاف سػنيـ  ، وفي حػاؿيخالؼ القانوف
ذف مف القاضي امر المرأة والرجؿبموافقة ولي  تماـ ذلؾ الزواجبشرط إ  .(ٔ)وا 

كوف لمزوج وفرة مالية يف أ :األوؿشرطيف أساسييف بالقاضي  بأذفالقانوف العراقي تعدد الزوجات  أتاح-ٖ
 .(ٕ)وعذر مقبوؿ ف تكوف ىناؾ مصمحة مشروعةأ: الثانيإلعالة أكثر مف زوجة واحدة، و 

، ولغػػرض اإلنجػػاب المشػػجعة عمػػىتظيػػر بشػػكؿ واضػػح سياسػػة الدولػػة  والقػػوانيف  التػػدابير ف تمػػؾإ
سياسػػػػة قامػػػػت الحكومػػػػة بتنفيػػػػذ حممػػػػة وطنيػػػػة ليػػػػذا الغػػػػرض تراوحػػػػت مػػػػدتيا مػػػػف تمػػػػؾ ال معرفػػػػة نتػػػػائج 

الػوالدات خػالؿ  نسػبةكشفت مف خالليػا نسػبة الزيػادة الحاصػمة فػي  ٜٜٛٔ/ٚ/ٙٔولغاية  ٜٚٛٔ/ٚ/ٚٔ
%(، فػي ٕ,ٕٗسنوات السابقة ليا، حيث بمغت )الوالدات لم نسبة البمد والتي فاقتىذه المدة عمى مستوى 

ف االسػػػتجابة ليػػػذه الحممػػػة قػػػد غطػػػت أ، ومػػػع ٜٚٛٔ/ٚ/ٚٔ-ٜٙٛٔ/ٚ/ٚٔلممػػػدة %( ٙ,ٗ) تحػػػيف كانػػػ
 .(ٖ)محافظات العراؽنيا تباينت عمى مستوى إإال ككؿ  البمد

 

 :سرةاألحنظيى ثبنيب: 
مف السياسات الميمة التي تتخذىا الدوؿ عندما تحاوؿ التخفيؼ مف  سرةاألتعد سياسة تنظيـ       

الزيادة في معدالت النمو بوصفيا عنصرًا أساسيا مف عناصر السياسة السكانية وترتبط بظاىرة الخصوبة 
 رغباتيـ لتحقيؽ لمزوجيف أىميةذو أمرًا  سرةاأل لتنظيـ المناسبة الطريقة ، واختيار(ٗ)ارتباطًا وثيقا

والدة  بيف الفاصمة الزمنية المدة في لمتأثير أو متأخر جدا، أو مبكر حمؿ حصوؿ دوف لمحيمولة يةاإلنجاب
 حاؿ رغبوا في ذلؾ. اإلنجاب عف بالتوقؼ األطفاؿ عدد لتحديد أو أخرىو 

                                                           

، ٜٜ٘ٔ( لسنة ٛٔٔالجميورية العراقية، وزارة العدؿ، اإلعالـ القانوني، قانوف األحواؿ الشخصية وتعديالتو رقـ ) (ٔ)
 .٘-ٗمصدر سابؽ، ص

 .ٕٙالمصدر نفسو، ص (ٕ)
 .ٖٖٓ-ٕٖٓصمصدر سابؽ، السياسة السكانية المشجعة لإلنجاب في العراؽ، الىناء محسف العكيمي،  (ٖ)

كمية اآلداب، جامعة ، يسرى ستار بيركو، سياسة تنظيـ األسرة في محافظة بغداد، رسالة ماجستير)غير منشورة(( (ٗ
 ،ص )ج(.ٕٛٓٓبغداد، ،
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رسيف ديموف جوا أوجد حسب راي أ معات المتقدمةفي المجتالفردية في تحسف الوضع العائمي  الرغبةاف 
المرأة خارج  ، كما ويرى العالـ بيكر خروجسرةاألتخفيض الخصوبة عف طريؽ تنظيـ  فكريا يساعد عمى

 .(ٔ)األطفاؿتقميؿ عدد  إلىما يدفع بيا   سرةاألزيادة دخؿ  إلىدى المنزؿ بيدؼ العمؿ أ

بانو سموؾ حضاري يوفر لمزوجيف الخيار المناسب لمتحكـ بموعد البدء  سرةاألويعرؼ تنظيـ          
كال حسب  اإلنجابخر ومتى يجب التوقؼ عف عددىـ والفترة الفاصمة بيف حمؿ وأو  األطفاؿبأنجاب 

 .ٕ))ـ والطفؿطار الصحي الذي يركز عمى صحة األظروفو ومقدرتو وبموافقة الزوجيف معًا وضمف اال

لـ يكف حديث العيد بؿ كاف شائعًا في جميع  ماوتحديدى سرةاألو  اإلنجابف االىتماـ بتنظيـ إ
معينة بعد لفترة المتبعة في تحقيؽ ذلؾ كانفصاؿ الزوجيف  الطرؽ والوسائؿالعصور مع اختالؼ 

في  جماع، ومنيا تحريـ السنوات أربعةو ثالث أ إلىمدتيا الرضاعة حتى تصؿ  مدةالوضع، أو إطالة 
 ياتاألخر وبذلؾ يتـ تقميص الفرصة أماـ النساء  اتأو تعدد الزواج ،أوقات معينة مف الشير أو السنة

 إلى عداد السكافزيادة أدفعيا الخوؼ مف يبعض المجتمعات في  حتى وصؿ الحاؿ، اإلنجابلمحمؿ و 
والمولوديف الجدد الضعفاء والذيف يعانوف  األطفاؿوتعريض  والمرضى والمعوقيفقتؿ المسنيف والعجائز 

 .(ٖ)الظروؼ الصعبة لمتخمص منيـ إلىمف نقص والدي 
مدة الرضاعة الطبيعية حيث  بإطالةالمتمثمة  اإلنجابتنظيـ  وسائؿإحدى  إلىأشار القرآف الكريـ 

ـ  الر َضاَعةَ َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَف َأْواَلَدُىف   في كتابو العزيز: لىايقوؿ تع  َحْوَلْيِف َكاِمَمْيِف ِلَمْف َأَراَد َأف ُيِت

 

المدينة وخروج  إلىما في العصر الحديث ونتيجة قياـ الثورة الصناعية  وزيادة اليجرة مف الريؼ ، ا(ٗ)
 قرباء واالنفتاحزع الديني وتفتت العالقات بيف األالمرأة لمعمؿ خارج المنزؿ ومحدودية الدخؿ وضعؼ الوا
عالـ ومواقع االستعماؿ غير المنضبط لوسائؿ اإلعمى الغرب وانتشار مبادئ الحرية والديمقراطية و 

 الحديثة والمتمثمة باالتي: سرةاألساليب تنظيـ تماعي، كؿ ذلؾ ساعد عمى استخداـ أالتواصؿ االج
 

                                                           

 ( مازف راضي محمد الكالبي، التحميؿ المكاني لتوجيات االسر نحو ممارسة تنظيـ اإلنجاب في محافظة النجؼ،(ٔ
 . ٕٜص ،ٕٕٓٓكمية اآلداب ، جامعة القادسية،  ،منشورة(رسالة ماجستير)غير 

 . www.gov.syالموقع الرسمي لوزارة الصحة السورية، )ٕ(
 .ٕ٘٘عبد عمي الخفاؼ، جغرافية السكاف، مصدر سابؽ، ص (ٖ)
 (.ٖٖٕالقرآف الكريـ، سورة البقرة، آية ) (ٗ)

http://www.gov.sy/


 

 

 

 
 

140 

 .موانع حمؿ تُأخذ عف طريؽ الفـ كاألدوية وحبوب موانع الحمؿ 
 الحقف. موانع الحمؿ عف طريؽ 
 بموانع رحمية خاصة مصنوعة مف مواد نحاسية وبالستيكية كالمول. 
 عراضػػػيا الجانبيػػة عػػػف طريػػؽ دعػػػـ البحػػوث العمميػػػة ديػػدة اكثػػػر فاعميػػة واقػػػؿ فػػي أاسػػتنباط وسػػػائؿ ج

 .(ٔ)والتجارب المخبرية
اقتصػادي لػـ  قػدـوربا الغربية مػف تدات قد اقترنت مع ما شيدتُو دوؿ أف ظاىرة ىبوط معدالت الوالإ     

واخر القرف التاسع عشر ومطمع القرف العشريف نتيجة الثورة الصناعية التي بدأت في يسبؽ لو مثيؿ في أ
االقتصػػاد  انتعػػاش إلػػىدت قػػارة أوربػػا. وقػػد قفػز اإلنتػػاج الصػػناعي قفػػزات كبيػػرة أ إلػػىبريطانيػا ثػػـ انتشػػرت 

جور والمستوى المعاشي لمفرد وتحسيف الصحة العامة واليجرة نحو المػدف والمراكػز الحضػرية وارتفعت األ
االقتصػػادية واالجتماعيػػة( قػػد تسػػببت فػػي ىبػػوط معػػدالت الوفيػػات ىبػػوط شػػديد وىػػذا )واف ىػػذه التغيػػرات 

ا فػي وربػنسػؿ وقػد انتشػر ذلػؾ  فػي شػماؿ غػرب أوتحديػد ال سػرةاألف يفكروا في تنظػيـ أ إلىدعى السكاف 
بػػيف الريػػؼ  سػػرةاألقطػػاع معػػيف مػػف السػػكاف ثػػـ انتشػػر فػػي جميػػع قطاعػػات المجتمػػع حتػػى اصػػبح تنظػػيـ 

التػػي  مارغريػػت سػػانغرمريكيػػة ىػػي األ سػػرةاأل تنظػػيـ إلػػىوؿ الػػدعاة ، وكػػاف مػػف أ(ٕ)والمدينػػة بفػػارؽ كبيػػر
تمكنػت سػانغر  ومضػنيةكبيػرة ، وبعػد جيػود سرةاألتنظيـ  إلىاألصوات المعاصرة التي دعت  ىأول كانت

تحػت خمػس سػنوات افتٌ ب ىانيويػورؾ، وبعػدبفػي بػروكميف  ٜٙٔٔعػاـ  سػرةاألمف افتتاح أوؿ عيادة لتنظػيـ 
الييئػػات و  الجمعيػػات  العديػػد مػػف اصػػبح ىنػػاؾفػػي بريطانيػػا، وبعػػد الحػػرب العالميػػة الثانيػػة  أخػػرىعيػػادة 

السػػػػتينيات  فتػػػػرةفػػػػي  سػػػػرةاألحركػػػػة تنظػػػػيـ  توسػػػػع إلػػػػىدت أ، سػػػػرةاألتنظػػػػيـ  إلػػػػىالتطوعيػػػػة التػػػػي تػػػػدعو 
الخارجيػػػة ميمػػػًا مػػػف نشاطػػػػات الوكالػػػػة األمريكػػػػية لمتػػػػنمية نشػػػاطًا  سػػػرةاألأصػػػبح تنظػػػيـ  ذإوالسػػػبعينيات 

USAID، تطػػػورات عديػػدة ليػػػا عالقػػة بالسػػػكاف وتنظػػػيـ  الماضػػيمػػف القػػػرف  فتػػرة التسػػػعينات تلقػػد شػػػيد

                                                           

 جامعة بغداد، لى التقنيات الحديثة في تنظيـ األسرة، مجمة كمية التربية لمبنات،إجبر الكعبي، نظرة المجتمع  صبيح (ٔ)
 .ٕ,ٕٕٔٓ، العددٖٕالمجمد 

( عمي حمزة عبد الحسيف، السياسة السكانية اتجاه تنظيـ األسرة، كمية التربية، جامعة واسط، محاضرة في الدراسات (ٕ
 .ٕص ،ٕٙٔٓالدكتواره،العميا مرحمة 
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بطػػاء إبيػػدؼ  سػػرةاألبقواعػػد تنظػػيـ  وصػػانعي القػػرار فػػي العػػالـ الثالػػث الساسػػة اىتمػػاـ ، حيػػث ازدادسػػرةاأل
 .(ٔ)وتحسيف صحة األـ والطفؿ في بمدانيـ النمو السكاني

منيا  سرةاألفيما يتعمؽ بسياسة تنظيـ  متنوعة سياساتأما بالنسبة ألقطار الوطف العربي فاتخذت        
مصػػػر وتػػػونس، ومنيػػػا مػػػف دوف  عمػػػى راسػػػيامعمنػػػة لتخفػػػيض الخصػػػوبة والنمػػػو السػػػكاني  اتذات سياسػػػ

 العربي المغربكالخدمات الصحية  عف طريؽ تقديـ سرةاألتنظيـ تساعد سكانيا في سياسة معمنة ولكنيا 
سياسة وبػرامج قوميػة لتخفػيض  إلى الحالي في الوقت والجزائر، وبمداف متوسطة الدخؿ ال تؤمف بحاجتيا

لسػػعودية كازيػػادة السػػكاف بكػػؿ وسػػيمة ممكنػػة  عمػػى غنيػػة تشػػجع أخػػرى سػػوريا واألردف، وبمػػدافكالخصػػوبة 
لممسػػػػائؿ االقتصػػػػادية  يةاألسػػػػر  ويػػػػة فػػػػي برامجيػػػػااألول، وبمػػػػداف فقيػػػػرة تعطػػػػي قطػػػػرو  مػػػػاراتاألوالكويػػػػت و 
 .(ٕ)والصوماؿ كالسوداف
 مؤتمر في العراؽ شارؾ حيث ٜٜٙٔ عاـ في العراؽ في سرةاأل تنظيـ مجاؿ في خطوة أوؿ فيما بدأت
 سرةاأل تنظيـ قسـ تأسيس تـ ذلؾ بعد العالمية، الصحة منظمة مف بدعوة سرةاأل السكاني وتنظيـ التكاثر

 .(ٖ)العراقية سرةاأل تنظيـ جمعية تأسيس تـ ٜٔٚٔ عاـ فيو  العراقية، الطبية الجمعية في

  الصػػعوبات والتحػػدياتالعديػػد مػػف  العربػػي الػػوطف العػػراؽ و فػػي سػػرةاألتنظػػيـ  وىيئػػات وتواجػػو جمعيػػات 
وأنشػػػػطتيا المبرمجػػػػة وتعزيػػػػز  الخاصػػػػة التمويػػػػؿ الػػػػالـز لتنفيػػػػذ مشػػػػاريعيا يجػػػػادإ عمػػػػى راسػػػػيا صػػػػعوبات 

العػراؽ والػدوؿ حاليػًا فػي  سػرةاألتنظػيـ  تطبيؽ بػرامج ف الذيف يؤمنوف بفكرةأ ، بيد(ٗ)عمى ذلؾ االستمرارية
التاليػة لتنظػيـ وأوضػح مػف ذلػؾ، اسػتنادًا لمفوائػد أو المرتكػزات  أوسع واشػمؿ مفيـو مف العربية، ينطمقوف 

 :سرةاأل

                                                           

 .ٕٗٔ-ٔٗٔ، صٖٕٓٓفوزي سياونة، موسى عبودة سمحة، جغرافية السكاف، دار وائؿ لمنشر، األردف (ٔ)
عبد الرحيـ عمراف، سكاف العالـ العربي حاضرًا ومستقباًل، صندوؽ األمـ المتحدة لألنشطة السكانية، نيويورؾ،  (ٕ)

 .ٖٓ٘-ٖٖٗ، صٜٛٛٔ
، اتجاىات وتكنموجيا المعمومات ، الجياز المركزي لإلحصاءوالتعاوف االنمائي التخطيطجميورية العراؽ، وزارة  ((ٖ

 . ٕٗ،صٕٕٔٓاإلنجاب وتنظيـ األسرة في العراؽ التحديات والتدخالت، 
، ٕٔٓٓ، تونس، ٕٔٓٓ-ٕٓٓٓاالتحاد الدولي لتنظيـ األسرة، إقميـ العالـ لعربي، المكتب اإلقميمي، التقرير السنوي  (ٗ)

 .ٕص
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وبالتػالي يجعميػا قػادرة عمػى تحمػؿ مسػؤوليتيا  النفسػية والبدنيػةألـ في المحافظة عمػى صػحتيا ل محيس -أ
 .سرةاألو تجاه البيت 

وارتفػاع ضػغط الػدـ وفقػر  الحمػؿ والػوالدة مثػؿ النزيػؼ ثنػاءـ ألػأل مخاطر حدوثيقمؿ مف احتماالت  -ب
 الوالدة. عسر إلىوتسمـ الحمؿ وحمى النفاس واألوضاع الخاطئة لمجنيف في الرحـ التي تؤدي  الدـ
ف الحمػػػؿ قبػػػؿ سػػػف أمػػػف المخػػػاطر، إذ  العديػػػديجنبيػػػا  ـعمػػػر األبمػػػا يتناسػػػب و  اإلنجػػػابف تنظػػػيـ إ-جػػػػ

قبػػؿ الموعػػد، بينمػػا الحمػػؿ بعػػد سػػف الخامسػػة والثالثػػيف  المبكػػرةالعشػػريف يعرضػػيا لتسػػمـ الحمػػؿ والػػوالدة 
 .عراضمف أمراض وأ امجياض والمشيمة المتقدمة وغيرىاإل إلى األـ يعرض

المحافظػػة عمػػى جماليػػا ونظارتيػػا ويقمػػؿ مػػف السػػمنة وسػػقوط الػػرحـ  فػػييسػػاعد األـ  سػػرةاألف تنظػػيـ إ-د
 الشعر وسوء التغذية.تساقط األسناف و  وسقوط المرارة وتسوس اتوالتياب

غداؽ الحناف عميو ل التفرغعيًا و يإرضاع طفميا طب عمى ـاأل يساعد -ىػ تغذيتو وتحصينو ضد األمراض وا 
والحػد مػف  عمػى حػد سػواء األطفػاؿو  ميػاتتقميؿ وفيػات األ ىإلمما يؤدي  وطفميااألـ  بيف صمةالوتعزيز 
 .ليماالنفسية  األمراض

والحمػػؿ  الػػرحـ والمبػػيضنسػػبة اإلصػػابة بسػػرطاف  فػػي تقمػػيصتسػػاعد  سػػرةاألف بعػػض وسػػائؿ تنظػػيـ إ-و
 .اإليدزالتي تنتقؿ عف طريؽ الجنس مثؿ  خاصة المعدية منيا انتشار األمراض والحد مفخارج الرحـ 

بالتػػالي   ،عنػػدما تضػػطر لحمػػؿ غيػػر مرغػػوب فيػػو الوخيمػػة الصػػحية المػػرأة اإلجيػػاض وعواقبػػويجنػػب  -ز
التيابػات فػي  إلػىأيادي غير أمينة )مموثة( قد تؤدي بيػا  إلىخطيرة أو و  غير مرخصة عقاقير إلىتمجئ 

 .الموت إلى أخرىوفي أحياف  العقـ الدائـ وتعقد الحياة الزوجية إلىالجياز التناسمي والحوض وربما 
الموروثػػػػة  الجينيػػػػة تقمػػػػؿ مػػػػف األمػػػػراض "نػػػػع الحمػػػػؿ المضػػػػمونةوام" سػػػػرةاألاف بعػػػػض وسػػػػائؿ تنظػػػػيـ -ح

الػذي تػزداد فيػو ( ٖ٘)ػسػف الػالمرأة الػتحكـ بحمميػا مػا بعػد  تستطيععندما  األطفاؿوالتشوىات الخمقية في 
 التشوىات الخمقية.ب جنةفرص إصابة األ

حمػؿ  اثرَ  والتوتر الحزفبعندما ال تكوف مصحوبة ، العالقة الزوجية تقويةعمى  سرةاألتنظيـ  يساعد -ط
 غير مرغوب فيو.

مػػردودات  يمػػنحالمرغػػوب فػػييـ، األمػػر الػػذي  األطفػػاؿوتنشػػئة  تعمػػيـ ليتػػيح فرصػػة  سػػرةاألف تنظػػيـ أ-ي
 واقتصادية عمى الصعيد العائمي والقومي. ثقافيةو  وتربويةصحية 
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ف تكوف أكثر اىتمامًا بكيانيا وثقافتيا وعمميا مما يجعميا عضوًا أيتيح لممرأة إمكانية  سرةاألف تنظيـ أ-ؾ
 نافعًا وفعااًل في المجتمع. 

 مواردىػػػا الماليػػػة أو دخميػػػا بمػػا يناسػػػبفػػػاف العائمػػة تسػػػتطيع الػػػتحكـ بحجميػػػا   المحصػػػمة النيائيػػػةفػػي -ؿ
 .(ٔ)ة السكانية العامة لمبمدالسياس اطاروظروفيا االجتماعية بحيث ال تخرج عف  المادي

خضػع يف أيمكػف بحيػث ال  و كمييمػازوج أو الزوجػة أيخضػع لقناعػة الػوىػو  ،أمر نسبي سرةاألف تنظيـ أ
 سرةاألف تنظيـ أوالزماف الواقع فيو، ولذلؾ نجد  سرةاألو أ ظروؼ الفرد إلىلقانوف موحد صاـر بؿ يرجع 

نيػػػا أصػػػبحت ضػػػرورة أالرغـ مػػػف بػػػفئػػػات المجتمػػػع  اغمػػػبفػػػي المجتمػػػع العراقػػػي ال يعػػػد فكػػػرة مقبولػػػة مػػػف 
 :منيا سبابأ، وذلؾ لعدة العصرية يفرضيا تطور الحياة

 بصورة خاطئة. بالنظرة الدينية والشرعية التشبث-أ
 .بشكؿ مقصود او عفوي التقاليد والعادات االجتماعية الموروثةتحكـ -ب
 في بيئة معينة مف المجتمع. نتيجة ضعؼ التعميـ الثقافيانخفاض مستوى الوعي -جػ
 .(ٕ)سرةاألاستخداـ وسائؿ تنظيـ  نتيجةيخشيف مف اآلثار الجانبية  مياتاألالعديد مف -د

ف يخضع لقانوف موحد صاـر يأخذ أامر نسبي ال يمكف  سرةاألمسالة تنظيـ ف  أ إلىاشرنا سابقًا        
والمكاف والزماف ففي  اإلنسافتغير ظروؼ  إلىفي مختمؼ األزمنة واألمكنة بؿ يرجع  ككؿ بو المجتمع

 سرةاأل(، تباينت نسب مف يمارسف تنظيـ ٕٛ()ٕٚ()ٕٙوكما ىو موضح في الجداوؿ ) محافظة كركوؾ
ة في المحافظة فضال عمى اختالؼ النسب عمى المستوى البيئي بيف الحضر داريبيف الوحدات اإل

فبعضيا ارتفع فييا نسبة النساء المواتي يرغبف بتنظيـ االسرة في المستقبؿ والبعض االخر بقى  والريؼ
نسبة  ٜٕٔٓلعاـ  ةالميداني الدراسةنتائج  أظيرت، ففي عموـ المحافظة عمى ماىو عميو دوف تغير

ف يرغبف %( بينما بمغت نسبة مٛ,ٓٙفي الوقت الحالي بمغت ) سرةاألالنساء المواتي يمارسف تنظيـ 
في  سرةاألنسبي لصالح مف يرغبف بتنظيـ  فارؽ%( وبٚ,ٕٙفي المستقبؿ) سرةاألممارسة تنظيـ 
في  سرةاأل%(، بينما في حضر المحافظة بمغت نسبة النساء المواتي يمارسف تنظيـ ٜ,ٔالمستقبؿ بمغ)

%( ٜ,ٛٙفي المستقبؿ) األسرة%( فيما بمغت نسبة مف يرغبف في ممارسة تنظيـ ٜ,ٙٙالوقت الحالي )
 %(.ٕبمغ ) األسرةنسبي لصالح مف يرغبف بتنظيـ  فارؽوب
 
 

                                                           

جميورية العراؽ، جمعية تنظيـ األسرة العراقية، الصحة اإلنجابية، نشرة جامعة، المؤتمر العممي الموسع لمصحة  (ٔ)
 .ٖٚ، صٕٔٓٓاإلنجابية في العراؽ، بغداد، 

 .ٕٚٔرعد مفيد احمد الخزرجي، الخصب السكاني وتحميمو المكاني في محافظة ديالى، مصدر سابؽ، ص (ٕ)
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 (ٕٙجدول)
ة في محافظة كركوك داريبحسب الوحدات اإل سرةاألالتوزيع النسبي لمنسا  المواتي يمارسن تنظيم 
 .ٜٕٔٓلعام 

 إناث ةداريالوحدات اإل
النسا  المواتي 
يمارسن تنظيم 

 )حاليًا(اإلنجاب
 إناث %

النسا  المواتي 
يمارسن تنظيم 

 )مستقباًل(
% 

 ٘,ٕٚ ٛٔٚ ٜٜٔ ٛ,ٓٚ ٕٓٚ ٜٜٔ م.ق.كركوك
 ٛ,ٖٗ ٗٔ ٕٖ ٙ,ٓٗ ٖٔ ٕٖ ن.يايجي

 ٚ,ٓٙ ٚٔ ٕٛ ٜ,ٖ٘ ٘ٔ ٕٛ ن.التون كوبري
 ٛ,ٖٗ ٚ ٙٔ ٛ,ٖٗ ٚ ٙٔ ن.الممتقى

 ٓ٘ ٛٔ ٖٙ ٓ٘ ٛٔ ٖٙ ن.تازة خورماتو
 ٕ,ٔٗ ٚ ٚٔ ٕ,ٔٗ ٚ ٚٔ ن.ليالن
 ٔ,ٜٖ ٜ ٖٕ ٔ,ٜٖ ٜ ٖٕ ن.شوان

 ٗ,ٚٗ ٛٔ ٖٛ ٚ,ٗٗ ٚٔ ٖٛ ن.قرة هنجير
 ٘,ٖٗ ٖٚ ٘ٛ ٕ,ٔٗ ٖ٘ ٘ٛ م.ق.الحويجة
 ٛ,ٖٚ ٗٔ ٖٚ ٔ,ٖ٘ ٖٔ ٖٚ ن.العباسي
 ٘,ٓٗ ٘ٔ ٖٚ ٛ,ٖٚ ٗٔ ٖٚ ن.الرياض
 ٗٗ ٕٕ ٓ٘ ٓٗ ٕٓ ٓ٘ ن.الزاب

 ٘,ٛٗ ٖٖ ٛٙ ٙ,٘ٗ ٖٔ ٛٙ م.ق.داقوق
 ٖ,ٖٖ ٗ ٕٔ ٕ٘ ٖ ٕٔ ن.الرشاد
 ٘,٘ٗ ٕٓ ٗٗ ٕ,ٖٗ ٜٔ ٗٗ م.ق.الدبس
 ٔ,ٕٗ ٛ ٜٔ ٔ,ٕٗ ٛ ٜٔ ن.سركران
 ٚ,ٕٙ ٜٔٙ ٖٖ٘ٔ ٛ,ٓٙ ٕٖٜ ٖٖ٘ٔ المحافظة

  المصدر: الدراسة الميدانية.
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 (ٕٚجدول)

ة في )حضر( محافظة داريبحسب الوحدات اإل سرةاألالتوزيع النسبي لمنسا  المواتي يمارسن تنظيم 
 .ٜٕٔٓكركوك لعام 

 إناث ةداريالوحدات اإل
النسا  المواتي 
يمارسن تنظيم 

 )حاليًا(اإلنجاب
 إناث %

النسا  المواتي 
يمارسن تنظيم 

 )مستقباًل(
% 

 ٚ,ٕٚ ٛٔٚ ٜٛٛ ٔ,ٔٚ ٕٓٚ ٜٛٛ م.ق.كركوك
 ٓ٘ ٕ ٗ ٓ٘ ٕ ٗ ن.يايجي

 ٗ,ٛٙ ٖٔ ٜٔ ٗ,ٛ٘ ٔٔ ٜٔ ن.التون كوبري
 ٖ,ٖٖ ٔ ٖ ٖ,ٖٖ ٔ ٖ ن.الممتقى

 ٙ,ٕ٘ ٓٔ ٜٔ ٙ,ٕ٘ ٓٔ ٜٔ ن.تازة خورماتو
 ٗ,ٗٗ ٗ ٜ ٗ,ٗٗ ٗ ٜ ن.ليالن
 ٜ,ٕٗ ٖ ٚ ٜ,ٕٗ ٖ ٚ ن.شوان

 ٘,ٔ٘ ٚٔ ٖٖ ٘,ٛٗ ٙٔ ٖٖ ن.قرة هنجير
 ٜ,ٙٗ ٘ٔ ٕٖ ٛ,ٖٗ ٗٔ ٕٖ م.ق.الحويجة
 ٜ,ٕٗ ٖ ٚ ٜ,ٕٗ ٖ ٚ ن.العباسي
 ٜ,ٕٗ ٖ ٚ ٜ,ٕٗ ٖ ٚ ن.الرياض
 ٔ,ٚٗ ٛ ٚٔ ٕ,ٔٗ ٚ ٚٔ ن.الزاب

 ٘,ٙ٘ ٖٔ ٖٕ ٕ,ٕ٘ ٕٔ ٖٕ م.ق.داقوق
 ٖ,ٖٖ ٔ ٖ ٖ,ٖٖ ٔ ٖ ن.الرشاد
 ٕ,ٕ٘ ٓٔ ٜٔ ٗ,ٚٗ ٜ ٜٔ م.ق.الدبس
 صفر صفر ٕ صفر صفر ٕ ن.سركران
 ٜ,ٛٙ ٕٔٛ ٕٜٔٔ ٜ,ٙٙ ٜٛٚ ٕٜٔٔ المجموع

 المصدر: الدراسة الميدانية.
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 (ٕٛجدول)
ة في )ريف( محافظة داريبحسب الوحدات اإل سرةاألالتوزيع النسبي لمنسا  المواتي يمارسن تنظيم 

 .ٜٕٔٓكركوك لعام 

 إناث ةداريالوحدات اإل
النسا  المواتي 
يمارسن تنظيم 

 )حاليًا(اإلنجاب
 إناث %

النسا  المواتي 
يمارسن تنظيم 

 )مستقباًل(
% 

 صفر صفر ٖ صفر صفر ٖ م.ق.كركوك
 ٜ,ٕٗ ٕٔ ٕٛ ٖ,ٜٖ ٔٔ ٕٛ ن.يايجي

 ٗ,ٗٗ ٗ ٜ ٗ,ٗٗ ٗ ٜ ن.التون كوبري
 ٕ,ٙٗ ٙ ٖٔ ٕ,ٙٗ ٙ ٖٔ ن.الممتقى

 ٔ,ٚٗ ٛ ٚٔ ٔ,ٚٗ ٛ ٚٔ ن.تازة خورماتو
 ٘,ٖٚ ٖ ٛ ٘,ٖٚ ٖ ٛ ن.ليالن
 ٘,ٖٚ ٙ ٙٔ ٘,ٖٚ ٙ ٙٔ ن.شوان

 ٕٓ ٔ ٘ ٕٓ ٔ ٘ ن.قرة هنجير
 ٘,ٔٗ ٕٕ ٖ٘ ٙ,ٜٖ ٕٔ ٖ٘ م.ق.الحويجة
 ٚ,ٖٙ ٔٔ ٖٓ ٖ,ٖٖ ٓٔ ٖٓ ن.العباسي
 ٓٗ ٕٔ ٖٓ ٚ,ٖٙ ٔٔ ٖٓ ن.الرياض
 ٗ,ٕٗ ٗٔ ٖٖ ٗ,ٜٖ ٖٔ ٖٖ ن.الزاب

 ٗ,ٗٗ ٕٓ ٘ٗ ٕ,ٕٗ ٜٔ ٘ٗ م.ق.داقوق
 ٖ,ٖٖ ٖ ٜ ٕ,ٕٕ ٕ ٜ ن.الرشاد
 ٓٗ ٓٔ ٕ٘ ٓٗ ٓٔ ٕ٘ م.ق.الدبس
 ٔ,ٚٗ ٛ ٚٔ ٔ,ٚٗ ٛ ٚٔ ن.سركران
 ٔٗ ٓٗٔ ٖٔٗ ٜٖ ٖٖٔ ٖٔٗ المحافظة

 المصدر: الدراسة الميدانية.
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في الوقت الحالي  األسرةوفي ريؼ المحافظة بمغت نسبة النساء المواتي يمارسف تنظيـ            
نسبي لصالح  فارؽ%( وبٔٗفي المستقبؿ) األسرة%( فيما بمغت نسبة مف يرغبف في ممارسة تنظيـ ٜٖ)

 %(.ٕبمغ ) األسرةمف يرغبف بتنظيـ 
 إلىيعني بالضرورة استخداـ احدى وسائؿ تحديد النسؿ والتي تتفرع  األسرةف ممارسة تنظيـ إ        
اىزة غير ج ، الجماع في أياـ تكوف فييا البويضة)الرضاعة الطبيعية: وسائؿ طبيعية األوؿنوعيف 

ما الثاني: فيي وسائؿ اصطناعية مثؿ)حبوب منع الحمؿ، الحقف لألخصاب، الجماع الخارجي(، أ
ىي الوسائؿ الصناعية  األسرةاليرمونية، المولب، وسائؿ جراحية( واف الوسائؿ األكثر فاعمية في تنظيـ 

ية والمراكز الخاصة بتنظيـ األولدعـ وتوعية مف قبؿ مراكز الصحة  إلىعة الحاؿ بطبيوالتي تحتاج 
 .في كؿ محافظة عراقية األسرة

مما تقدـ يتضح لنا توجو اغمب االسر في عموـ المحافظة في المستقبؿ لمسعي وراء تنظيـ االسرة 
 نخفاض.واالنجاب مما يسيـ في  ميؿ منحنى الخصوبة السكانية في المحافظة نحو اال

في محافظة كركوؾ لـ يأتي مف فراغ بؿ جاء بسبب  سرةاألف ارتفاع نسبة النساء الممارسات لتنظيـ إ
ية ومراكز تنظيـ األولمراكز الصحة توعوي في المحافظة نتيجة انتشار ارتفاع المستوى الصحي وال

عداد فيما يخص أثالث عمى مستوى العراؽ فييا حيث جاءت محافظة كركوؾ في الترتيب ال سرةاأل
(، ال يسبقيا سوى ٜٕؿ)الؼ نسمة، جدو  ٓٓٔ( مركز لكؿ ٛ) تبمغ ية بنسبةاألولمراكز الصحة 
الؼ نسمة عمى الترتيب، بينما  ٓٓٔ( مركز لكؿ ٗ,ٛ()ٓٔ) تبمغ نسبةب مثنىنبار والمحافظتي األ

ما عمى ة، أالؼ نسم ٓٓٔ( مركز لكؿ ٕ,ٖ) تغبم نسبةجاءت محافظة بغداد في الترتيب األخير ب
في المحافظة فقد جاءت محافظة كركوؾ في الترتيب  سرةاألمستوى المراكز التي تعمؿ بنظاـ تنظيـ 

( مركز ٔٙٔمحافظة بغداد بعدد بمغ) األوؿبينما جاءت في الترتيب  ،مركز (٘ٗالسادس بعدد بمغ )
كؿ مف محافظتي  ، يمييااألخرىبحكـ تفوقيا مف حيث الحجـ السكاني عمى جميع محافظات العراؽ 

( مركز لكؿ منيما عمى الترتيب وصوال ألدنى مستوى عند محافظة ٛٗ()ٙٚبعدد بمغ ) ديالىالبصرة و 
 ( مركز فقط.ٓٔصالح الديف بعدد بمغ )
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 (ٜٕجدول)
 .ٜٕٔٓبحسب محافظات العراق لعام  سرةاألية والمراكز التي تعمل بنظام تنظيم األولتوزيع مراكز الصحة 

 المحافظة
 بحسب الترتيب

من  ٓٓٓٓٓٔمركز صحي/
 السكان

 المحافظة
 بحسب الترتيب

عدد المراكز التي تعمل 
 سرةاأل بنظام تنظيم

 ٔٙٔ بغداد ٓٔ االنبار
 ٙٚ البصرة ٗ,ٛ المثنى
 ٛٗ ديالى ٛ كركوك
 ٛٗ واسط ٛ,ٚ ذي قار

 ٙٗ النجف ٛ,ٚ صالح الدين
 ٘ٗ كركوك ٜ,ٙ ميسان
 ٕٗ القادسية ٖ,ٙ القادسية
 ٖ٘ نباراأل  ٔ,ٙ ديالى
 ٖٖ بابل ٚ,٘ بابل
 ٖٖ كربال  ٙ,٘ النجف
 ٖٔ ذي قار ٘,٘ واسط
 ٕٚ ميسان ٘ كربال 
 ٖٔ نينوى ٛ,ٗ البصرة
 ٓٔ المثنى ٛ,ٗ نينوى
 ٓٔ صالح الدين ٕ,ٖ بغداد

 
 
 

 
 

ل او، جدٜٕٔٓالبيئة، التقرير االحصائي السنوي،/جمهورية العراق، وزارة الصحة المصدر:
 .ٔٛ_ٜٚص
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 ادلبحث انثبني
 انخصىراث ادلسخقبهيت نهخصىبت

ي، اإلنجابمسيرتو وسموكو  والعفوية في الصدفة تتحكـف أ يرفضفي الوقت الحاضر  اإلنسافف إ
اصبح المستقبؿ، بذلؾ ب ويتنبأ يتحكـ في الظروؼف أمستقبؿ، ويحاوؿ ال فاصبح يخطط ويفكر في

 بؿ مف خالؿالغريزة  مف خالؿ، مسيرًا ليس في البيئة التي تحيط بو مؤثرًا ال متأثرًا فحسب عنصراً 
 .(ٔ)العقؿ

و النقصاف( مف العوامؿ الرئيسية المؤثرة في النمو السكاني والتي أيعد اتجاه الخصوبة) الزيادة 
وبشكؿ  )الوفيات، اليجرة( والتي تؤثر في حجـ السكاف، األخرىغالبا ما تفوؽ عناصر النمو السكاني 

و المستقبؿ أو الحاضر أر مستمر سواء كاف ذلؾ في الماضي ييف حجـ السكاف في تغأعاـ يمكف القوؿ 
نتيجة تأثره بالمتغيرات الرئيسة)الديمغرافية، االجتماعية، االقتصادية( المؤثرة في الخصوبة السكانية ومف 

ف أنو أ( امرأة مف شٓٓٓٔية لكؿ )و النقصاف في معدالت الخصوبة السكانأة ثـ فاف معرفة حالة الزياد
ف دراسة فأ ،يعطينا تصورات مبنية عمى أساس فرضيات لما سوؼ تكوف عميو الخصوبة في المستقبؿ

دراسة  اباعتبارى المعقدةيعد مف الموضوعات الديموغرافية  المنطمؽمف ىذا  ؿفي المستقب اتجاه الخصوبة
، بينما تيتـ ساسيبشكؿ أ. فالجغرافية تيتـ بالحاضر كبيراً مجيودًا  كجغرافييف اتحتاج منديمغرافية بحتة 
سكانية المبنية سقاطات الاإلفي ذلؾ عمى  مرتكزة ،بالتقديرات المستقبمية لمخصوبة السكانيةالديموغرافية 

 ذات عالقة موضوعيةأسئمة  وضعمف خالؿ  االستبانةأو عف طريؽ  حصائيةعمى أساس فرضيات إ
البعيد، وذلؾ لمواجية و أا ستكوف عميو الخصوبة  في المستقبؿ القريب م معرفةيمكف مف خالليا 

ف تكوف أ يفترضالتي و  التخطيط لمتنمية بكافة فروعيا البشرية واالقتصادية واالجتماعيةبرامج  احتياجات
، رفد مخططي الدولة والجيات ذات العالقة بيذه الدراسات، مما يتطمب السكانية أسرع مف نمو الخصوبة

مستقبمية، تعتمد بالدرجة األساس عمى واقع الخصوبة الحالي يتسنى ليـ وضع خطط وبرامج كي 
 . (ٕ)و اقتصاديةلوضع نماذج ومخططات سواء تربوية أو اجتماعية أوالمستقبمي 

                                                           

مع دراسة حالة العراؽ الخاصة، االتحاد العاـ لنساء  -فسير االقتصادي لإلنجاب في الدوؿ الناميةمنصور الراوي، الت (ٔ)
 .ٗٗٗ، صٜٚٛٔ، تشريف الثاني، المجمد الثالث، ٕٔ-ٓٔالعراؽ، ندوة لزيادة السكاف في العراؽ، لممدة 

 رسالة ماجستير)غير منشورة( ،، رعد مفيد احمد الخزجي، التبايف المكاني لعناصر نمو السكاف في قضاء بعقوبة (ٕ)
 .ٓٙ، ص ٕٕٓٓكمية التربية، الجامعة المستنصرية، 
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السيما في المراحؿ  األطفاؿ المستقبمية مف فرص تعميـ المتطمباتيمكف التعرؼ عمى  افمف خاللي
المدارس ومواقعيا أو  وسعة حجـ اختيار يخصسواء ما  ،االبتدائيةوالمرحمة  األطفاؿ رياضكى األول

حجـ  معرفةو  كالماء والكيرباء األساسية، وتوفير الخدمات االجتماعية بصورة عامة الكمؼ التعميمية
والخدمات حجـ الطمب عمى السمع ب ؤبالتن سوؽ العمؿ مستقباًل وبالتالي سترفدالقوى العاممة التي 

 .(ٔ)المختمفة
حصائي يستخمص النتائج المستقبمية بناء عمى والجدير بالذكر إف ىذه التوقعات قائمة عمى أساس إ

، وعمى أفتراض اف الظروؼ ستبقى ثابتة في المستقبؿ دوف تغيير ات رياضية ضمف ما ىو متوقعحساب
بو بشكؿ دقيؽ فالسياسات السكانية وقوانيف  صعب التنبؤقابؿ لمتغيير في المستقبؿ وي بيد أف كؿ شيء

 . اليجرة والنظاـ االجتماعي والصراعات المسمحة جميعيا قابمة لمتغير
 : انخىقعبث ادلسخقبهيت نهخصىبت:أوالا 
حصائية )المتوالية اإلتـ تقدير الخصوبة السكانية في محافظة كركوؾ باالعتماد عمى الصيغة        

رقاـ مف الكميات المتتالية والتي تزيد وتنقص أ أّف حجـ السكاف عبارة عف سمسمةالعددية(، عمى اعتبار 
ولما كاف التقدير المستقبمي لمعدؿ الخصوبة العاـ يحتاج  ،سنويا بمقدار ثابت يعرؼ بأساس المتوالية

عداد تقدير ىذه األالذيف سيولدوف في المستقبؿ لذا سيتـ الحصوؿ عمى  األطفاؿأعداد ر تقدي إلى
بما  والتنبؤ  (ٜٕٔٓ_ٜٕٓٓباالعتماد عمى حسابات خاصة  وعمى نسبة التغير السنوي  بيف عامي )

والتعرؼ عمى تطور يذا يمكف التوصؿ ليذه التقديرات ( وبٜٕٕٓعداد الوالدات في عاـ )أستكوف عميو 
 سنوات. ٓٔ إلىزمنية تمتد  لمدة عداد المواليدأالمواليد في صورة شاممة مف خالؿ واتجاه 
بينما بمغ عدد السكاف لنفس  ،طفؿ (ٜٕٚٚٗ،)ٜٕٓٓبمغ عدد الوالدات في محافظة كركوؾ عاـ        
طفؿ ( ٖٛٚٚٛ) إلىانخفض عدد الوالدات  ٜٕٔٓ عاـ ( وفيٖٓجدوؿ) نسمة (ٖٕٖ٘ٛ٘ٔالسنة )

بينما بمغ عدد السكاف  ،(ٕٓ,ٓ-ر سنوي بمغ)%( وبتغيٜ,ٛٔبمغ ) ٜٕٓٓوبانخفاض نسبي عف عاـ 
عداد الوالدات أما قدرت ي، ف%(ٔ,ٕوبمعدؿ نمو بمغ ) نسمة (ٕٜٓٛٔٙٔ،)ٜٕٔٓفي منتصؼ عاـ 

 .%(ٖ,ٛٔ) بمغ ٜٕٔٓ عاـ عف نسبي وبانخفاض طفؿ (ٖٔٛٙٔ) ،ٜٕٕٓلعاـ 
 

 

 
                                                           

جميورية العراؽ، وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات، تقديرات سكاف  (ٔ)
 .ٕ، صٕٙٓٓالعراؽ لسنة 
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 (ٖٓجدول)

 (.ٜٕٕٓ_ٜٕٓٓ) لممدةمعدل الوالدات الخام 

 : المعادلة االتيةالمصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى       
PN=Po ( 1+R)n                        

 = العدد المتوقع لمسنة المستقبمية  PN:_    إذ أن      
                    PO  العدد في اخر تعداد =  

       N              عدد السنوات بين أخر تعداد والسنة المستقبمية = 
                    R نسبة التغير السنوية = 

 . ٖٗٔ، صٜٗٛٔالمصدر : محمد مكي عزيز، رياض إبراهيم السعدي، جغرافية السكان، كمية اآلداب، جامعة بغداد،
وتكنولوجيـــا المعمومـــات،  حصـــا جمهوريـــة العـــراق، وزارة التخطـــيط والتعـــاون اإلنمـــائي، الجهـــاز المركـــزي لإل .ٔ

 .ٖ٘٘ص ،ٜٕٓٓالمجموعة اإلحصائية السنوية، 
الصحي والحياتي،  حصا وزارة الصحة، دائرة صحة كركوك، قسم التخطيط وتنمية الموارد البشرية، شعبة اإل .ٕ

 ة،)بيانات غير منشورة(.وحدة تطبيق البرامج اإلحصائي
 (.ٖممحق ) .ٖ

 يستوجب لذا المطمؽ بشكميا مضممة األرقاـ وىذهنسمة  (ٜٚٚ,ٛٔٓ,ٕ)،ٜٕٕٓ لعاـ السكاف عددوقدر  
 السكاف عدد عمى المواليد عدد تقسيـ طريؽ عف واضحة صورة لتعطينا السكاف أعداد مع مقارنتيا
 .السنوات ليذه الخاـ الوالدات معدؿ عمى لمحصوؿ، الؼ في مضروب

 
                                                           

 -  وكانت قيمة النمو السكاني   (السكانوهنا تم قياس العدد المتوقع لمسنة المستقبمية والعدد في اخر تعداد لـ )عدد
%( واستخدمت نفس المعادلة لقياس )عدد المواليد( لمسنة المستقبمية بينما كانت قيمة المتغير السنوي ٔ.ٕتساوي )
 .%(ٕ-لممواليد)

 عدد المواليد عدد السكان لسنةا
الوالدات الخام معدل 

 باأللف

ٕٜٓٓ ٔ,ٖٕ٘,ٖٛ٘ ٕٗٚٚٛ ٖٙ 

ٕٜٓٔ ٔ,ٙٔٛ,ٜٕٓ ٖٛٚٚٛ ٕٗ 

ٕٕٜٓ ٕ,ٓٔٛ,ٜٚٚ ٖٔٙٛٔ ٔ٘,ٙ 
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 ( ٖٔجدول ) 
 .ٜٕٕٓة والبيئة في محافظة كركوك لعام داريالوالدات الخام حسب الوحدات اإل معدل تقدير

 المعدل باأللف مجموع المعدل باأللف ريف المعدل باأللف حضر ةإداريوحدات ال
 ٘ٔ ٖ,ٖٔ ٘ٔ م.ق. كركوك
 ٔ,٘ٔ ٔ,٘ٔ ٚ,٘ٔ ن.يايجي

 ٖ,٘ٔ ٖ,ٖٕ ٙ,ٔٔ ن.التون كوبري
 ٘,٘ٔ ٗ,٘ٔ ٗ,ٙٔ ن.الممتقى

 ٛ,٘ٔ ٛ,ٜٔ ٗ,ٕٔ ن.تازة خورماتو
 ٘,٘ٔ ٜ,ٚٔ ٖٔ ن.ليالن
 ٔ,ٕٕ ٛ,ٕٗ ٙٔ ن.شوان

 ٖ,ٙٔ ٗ,ٕٔ ٗ,ٗٔ ن.قرة هنجير
 ٜ,ٛٔ ٛ,ٕٔ ٗٔ م.ق.الحويجة
 ٚ,ٙٔ ٙ,ٚٔ ٛ,ٕٔ ن.العباسي
 ٚ,ٙٔ ٗ,ٚٔ ٕ,ٖٔ ن.الرياض
 ٙ,ٙٔ ٗ,ٜٔ ٛ,ٓٔ ن.الزاب

 ٚ,ٙٔ ٚٔ ٔ,ٙٔ م.ق.داقوق
 ٛ,ٗٔ ٙ,ٗٔ ٚ,ٚٔ ن.الرشاد
 ٖ,٘ٔ ٘,ٙٔ ٛ,ٖٔ م.ق.الدبس
 ٙ,ٔٔ ٕ,ٔٔ ٘ٔ ن.سركران

 ٙ,٘ٔ ٔ,ٛٔ ٚ,ٗٔ المحافظةمعدل 
 (.ٖٓ( )ٚ: باالعتماد عمى مخرجات جداول)المصدر       

( ٕٗ) إلى ٜٕٔٓ عاـ الرقـ ىذه انخفض بينما باإللؼ( ٖٙ) الخاـ الوالدات معدؿ بمغ ٜٕٓٓ عاـ ففي 
 السنوات في باالنخفاض اخذ كركوؾ محافظة في السكانية الخصوبة اتجاه اف عمى دليؿ وىذا باإللؼ
 لمعدؿ الوالدات الخاـ نسبي وبفارؽ باأللؼ( ٙ,٘ٔ) إلى ٜٕٕٓ عاـ الخاـ الوالدات معدؿ ليصؿ القادمة
 الخصوبة فاتجاه المحافظة في اإلدارية الوحدات مستوى عمى أما ،%(ٖ٘) بمغ ٜٕٔٓ عاـ عف

عاـ  المحافظة عمـو في الخاـ الوالدات معدؿ يبمغ اف المتوقع ومف باالنخفاض  اخذ أيضاً  السكانية
( ٚ,ٗٔ) الحضر في الخاـ الوالدات معدؿ سيبمغ بينما ،اعاله (ٖٔ)جدوؿ، باإللؼ( ٙ,٘ٔ) ،ٜٕٕٓ
 .باإللؼ( ٔ,ٛٔ) إلى المحافظة ريؼ في المعدؿ ىذا ليرتفع باإللؼ
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 يف ينطقت انذراست: انرئيسيت نهخصىبتثبنيب: االجتبهبث 
حيػاء لمنسػاء فػي الػذيف ولػدوا أ األطفػاؿلبياف وتوضيح اتجاه الخصوبة مستقباًل، فقػد حػدد عػدد     
جػدوؿ ، ذ يوضػحإ ،النساء مكػتمالت الخصػوبة تقريبػاً عمى اعتبارىف يمثمف  سنة (ٜٗ-٘ٗ) الفئة العمرية

( مولػػود/ ٘يػػة فػػي محافظػػة كركػػوؾ بمػػغ )اإلنجابلممػػرأة طيمػػة حياتيػػا  األحيػػاء( متوسػػط عػػدد المواليػػد ٕٖ)
ة بػؿ يتبػايف بػيف داريػف ىذا المتوسط لـ يكف عمػى مسػتوى واحػد فػي كػؿ الوحػدات اإلامرأة. مع مالحظة أ

ة، بينمػا بمػغ متوسػط عػدد إداريػتبعا لممتغيرات التي تؤثر في الخصػوبة فػي كػؿ وحػدة  أخرىة و إداريوحدة 
( ٕ,ٙمػػا فػي ريػؼ المحافظػة فقػد بمػغ معػدؿ المواليػػد )أ ( مولػود/ امػرأةٚ,ٗحضػر المحافظػة ) المواليػد فػي

( مولػػود/ امػػرأة لصػػالح معػػدؿ المواليػػد فػػي الريػػؼ، يعػػود السػػبب فػػي ذلػػؾ ٘,ٔمولػػود/ امػػرأة وبارتفػػاع بمػػغ )
عمػى الخصػوبة السػكانية مػف بػيف بػاقي  واضػح تػأثيرسبة السػكاف الريػؼ" فػي المحافظػة ف لمتغير "نأ إلى

ذ التػزاؿ المجتمعػات الريفيػة فػي المحافظػة متمسػكة إ التي درسػت كمػا بينػا ذلػؾ سػابقا، األخرىالمتغيرات 
بالعادات والتقاليد االجتماعية الموروثة ذات المردود القوي عمى متوسطات الخصوبة الكمية في المحافظة 

الػػزواج المبكػػر وعػػدـ االىتمػػاـ بنظػػيـ النسػػؿ  إلػػىميػػؿ ىػػذه المجتمعػػات ذ تتفػػاع إاالر  إلػػىمػػا يجعميػػا تميػػؿ 
 إلػػىواسػػتعماؿ موانػػع الحمػػؿ  كمػػا ويعػػد الفػػرد فييػػا عنصػػر قػػوة ال عنصػػر ضػػعؼ بمػػا يضػػيفو مػػف عػػدد 

ة عمػى مسػتوى الريػؼ لػػـ داريػيػدي العاممػة فػي العائمػة كػذلؾ فػاف متوسػط عػدد المواليػد فػي الوحػدات اإلاأل
ت ولعػؿ السػبب يعػود لتبػايف مسػتوى تػأثير المتغيػرا خػرىة ألإداريػؿ يتبػايف مػف وحػدة يكف بمستوى واحد ب

ة لممحافظػة فقػد جػاءت ناحيػة العباسػي داريػمػا عمػى مسػتوى الوحػدات اإلالمؤثرة في الخصػوبة السػكانية، أ
 /( مولػػودٛ,٘(مولػػود/ امػػرأة يميػػو مركػػز قضػػاء داقػػوؽ بمتوسػػط بمػػغ)ٖ,ٙبمتوسػػط بمػػغ ) األوؿفػػي الترتيػػب 

( مولػود/ امػرأة ٘,٘ما ناحية يايجي فقد جاءت في الترتيب الثالث بمتوسط بمػغ)أفي الترتيب الثاني،  امرأة
 ( مولود/ امرأة لكؿ منيما.ٗوصوال ألدنى مستوى عند ناحيتي سركراف والممتقى بمتوسط بمغ)
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 (ٕٖجدول )
لديهن في محافظة كركوك  األحيا ( سنة ومتوسط عدد المواليد ٜٗ-٘ٗتوزيع عدد النسا  في سن )

 .ٜٕٔٓة والبيئية بموجب الدراسة الميدانية لعام داريبحسب الوحدات اإل

الوحدات 
 ةدارياإل

 مجموع ريف حضر
عدد النسا  
في سن 

(ٗ٘-ٜٗ )
 سنة

عدد المواليد 
 المتوسط األحيا 

عدد النسا  في 
( ٜٗ-٘ٗسن )

 سنة

عدد المواليد 
 المتوسط األحيا 

في سن عدد النسا  
 ( سنةٜٗ-٘ٗ)

عدد المواليد 
 المتوسط األحيا 

 ٚ,ٗ ٕٚٗ ٜٓ صفر صفر صفر ٚ,ٗ ٕٚٗ ٜٓ م.ق. كركوك
 ٘,٘ ٔٔ ٕ ٘,٘ ٔٔ ٕ صفر صفر صفر ن.يايجي

 ٚ,ٗ ٗٔ ٖ ٘ ٘ ٔ ٘.ٗ ٜ ٕ ن.التون كوبري
 ٗ ٗ ٔ ٗ ٗ ٔ صفر صفر صفر ن.الممتقى

 ٖ,٘ ٙٔ ٖ ٚ ٚ ٔ ٘,ٗ ٜ ٕ ن.تازة خورماتو
 ٙ ٕٔ ٕ ٚ ٚ ٔ ٘ ٘ ٔ ن.ليالن
 ٘ ٓٔ ٕ ٘ ٘ ٔ ٘ ٘ ٔ ن.شوان

 ٘ ٘ٔ ٖ ٙ ٙ ٔ ٘,ٗ ٜ ٕ ن.قرة هنجير
 ٙ ٕٗ ٚ ٚ ٕٛ ٗ ٚ,ٗ ٗٔ ٖ م.ق.الحويجة
 ٖ,ٙ ٜٔ ٖ ٚ ٗٔ ٕ ٘ ٘ ٔ ن.العباسي
 ٙ ٛٔ ٖ ٘,ٙ ٖٔ ٕ ٘ ٘ ٔ ن.الرياض
 ٙ,٘ ٕٛ ٘ ٖ,ٙ ٜٔ ٖ ٘,ٗ ٜ ٕ ن.الزاب

 ٛ,٘ ٖ٘ ٙ ٘,ٙ ٕٙ ٗ ٘.ٗ ٜ ٕ م.ق.داقوق
 ٘ ٘ ٔ صفر صفر صفر ٘ ٘ ٔ ن.الرشاد
 ٙ ٛٔ ٖ ٙ ٛٔ ٖ صفر صفر صفر م.ق.الدبس
 ٗ ٗ ٔ ٗ ٗ ٔ صفر صفر صفر ن.سركران
 ٘ ٛٚٙ ٖ٘ٔ ٕ,ٙ ٚٙٔ ٕٚ ٚ,ٗ ٔٔ٘ ٛٓٔ المحافظة

 المصدر: الدراسة الميدانية.
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لمنساء مكتمالت الخصوبة في الوقػت الحػالي ومػف اجػؿ إظيػار  األحياءبعدما بينا متوسط المواليد 
 لمنساء في سف الحمؿ مستقباًل نتبع الخطوات التالية: األحياءما سوؼ يكوف عميو متوسط عدد المواليد 

( ٜٗ-٘ٗ) الفئػػةالحػػالييف لمنسػػاء مكػػتمالت الخصػػوبة فػػي  األحيػػاءتعرفنػػا عمػػى متوسػػط عػػدد المواليػػد -ٔ
 (.              ٕٖبقًا في جدوؿ)سنة كما بينا ذلؾ سا

 ليػؤالء النسػوة ( سػنةٜٗ_٘ٔ) اإلنجػابلمنسػاء فػي سػف  "الحػالييف" األحيػاء بياف متوسط عػدد المواليػد-ٕ
 .(ٖ٘()ٖٗ()ٖٖكما سنوضح ذلؾ الحقًا في جداوؿ )

ىػػػؤالء النسػػػوة فػػػي سػػػف فػػػي "المسػػػتقبؿ" مػػػف قبػػػؿ  المرغػػػوب بيػػػـ األحيػػػاء بيػػػاف متوسػػػط عػػػدد المواليػػػد -ٖ
 (.ٖ٘()ٖٗ()ٖٖ( سنة كما سنوضح ذلؾ الحقًا في الجداوؿ )ٜٗ_٘ٔ) اإلنجاب

الػذي سػيكوف عميػو الحػاؿ  األحيػاءمتوسػط عػدد المواليػد  نا( يعطيٖ( و)ٕجمع المتوسطيف في الفقرة )_ٗ
 وىػو(، ٔمػع  مػا جػاء فػي الفقػرة )ومقارنتػو ، حتى نيايػة مػدة إنجػابيف بالمستقبؿ اإلنجاب سفلمنساء في 

 .كركوؾفي محافظة  السكانيةمخصوبة ليمثؿ االتجاه المستقبمي  ما
فأنػػػو  (ٖ( و)ٕعػػف تطبيػػؽ مػػا جػػاء فػػي الفقػػرات )وىػػو الػػذي يعبػػر ( ٖٖوعنػػد مالحظػػة الجػػدوؿ )

فػػػي عمػػػـو  اإلنجػػػاب سػػػفلمنسػػػاء فػػػي  والمرغػػػوب بيػػػـ متوسػػػط عػػػدد المواليػػػد الحػػػاليمجمػػػوع  ف إيكشػػػؼ 
عػف متوسػط عػدد المواليػد لمنسػاء   مولود/ امػرأة (ٕ,ٓوبانخفاض بمغ ) مولود/ امرأة (ٛ,ٗالمحافظة بمغ )

فظػة ف اتجػاه الخصػوبة فػي المحا( سػنة وىػذا مؤشػر واضػح عمػى أٜٗ_٘ٗ)مكتمالت الخصوبة في سف 
الحػالييف  األطفػاؿمػا عمػى المسػتوى البيئػي فقػد بمػغ مجمػوع متوسػط عػدد اخذ باالنخفاض في المسػتقبؿ، أ

(، وبانخفػػػاض نسػػػبي بمػػػغ ٖٗجػػػدوؿ ) مولػػػود/ امػػػرأة (ٗ,ٗوالمرغػػػوب بيػػػـ فػػػي حضػػػر محافظػػػة كركػػػوؾ )
مػا ( سػنة، أٜٗ_٘ٗالت الخصػوبة فػي سػف )عف متوسط عدد المواليد لمنسػاء مكػتم  مولود/ امرأة (ٖ,ٓ)

ريؼ محافظة الحالييف والمرغوب بيـ في  األطفاؿفي ريؼ محافظة كركوؾ فقد بمغ مجموع متوسط عدد 
عػف متوسػط عػدد   مولػود/ امػرأة (ٗ,ٓ(، وبانخفػاض نسػبي بمػغ )ٖ٘جػدوؿ ) مولود/ امرأة (ٛ,٘كركوؾ )

ة داريػػػػمػػػػا عمػػػػى مسػػػػتوى الوحػػػػدات اإل( سػػػػنة، أٜٗ_٘ٗالت الخصػػػػوبة فػػػػي سػػػػف )المواليػػػػد لمنسػػػػاء مكػػػػتم
 مولػػود/ امػػرأة (ٗ,ٙ)بمتوسػػط بمػغ  األوؿفقػد جػػاءت ناحيػة العباسػػي فػػي الترتيػب   (ٖٖ، جػػدوؿ)لممحافظػة

ما في الترتيب الثالث فقد أ مولود/ امرأة (ٖ,ٙ)يميو في الترتيب الثاني مركز قضاء الحويجة بمتوسط بمغ 
 .مولود/ امرأة (ٕ,ٙ)جاءت ناحية شواف بمتوسط بمغ 
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 (ٖٖجدول )
عام ل لمحافظة كركوكة داريفي سن الحمل ومتوسط عدد المواليد الحالي والمرغوب  بحسب الوحدات اإل ناثاإل توزيع 

ٕٜٓٔ. 
 

 

الوحدات 

 ةدارٌاإل

 

)*( فً  ناثاإلعدد 

سن 

 (سنة49_15الحمل)

 

 

 عدد الموالٌد

 

متوسط 

الموالٌد 

 الحالٌٌن

 

 

)*(  ناثاإلعدد 

فً سن 

(49_15الحمل)

 سنة

 

 

 عدد الموالٌد

 

متوسط عدد 

الموالٌد 

 المرغوبٌن

 

 

)**( متوسط عدد 

الموالٌد للمرأة 

 اإلنجابحتى فترة 

 2,3 9,2 9298 999 9,9 9889 999 م.ق. كركوك

 5,2 9,9 88 39 3,3 901 39 ن.يايجي

 2,8 9,8 59 98 9,8 18 98 ن.التون كوبري

 5,2 9 39 98 3,2 55 98 ن.الممتقى

 2,1 9,9 88 38 9,8 900 38 ن.تازة خورماتو

 2,3 9,9 39 91 9,2 29 91 ن.ليالن

 8,9 9,9 22 93 2,3 98 93 ن.شوان

 2,1 9,1 83 38 3 995 38 ن.قرة هنجير

 8,3 9,2 903 85 3,9 332 85 م.ق.الحويجة

 8,2 9,1 99 31 3,1 931 31 ن.العباسي

 5,9 9,1 99 31 3,9 990 31 ن.الرياض

 5,3 9,9 92 50 3,2 988 50 ن.الزاب

 2,8 9,8 999 88 3 905 88 م.ق.داقوق

 5,1 9,9 93 99 3,8 25 99 ن.الرشاد

 5,8 9,3 99 22 3,5 958 22 م.ق.الدبس

 5,8 9,9 29 99 3,5 88 99 ن.سركران

 2,8 9,1 9588 9533 3,9 2192 9533 المحافظة

 الدراسة الميدانية. المصذي:

 .المستمرات بالحياة الزوجية ناثاإل ( *)     
المرغـوب  األطفـالالمولـودين + متوسـط عـدد  األطفـالمتوسط عدد المواليد لممرأة في المسـتقبل = متوسـط عـدد ( **)     

 انجابهم مستقباًل.



 

 

 

 
 

157 

 (ٖٗجدول )
ة في )حضر( محافظة داريفي سن الحمل ومتوسط عدد المواليد الحالي والمرغوب  بحسب الوحدات اإل ناثاإل توزيع 

 .ٜٕٔٓكركوك عام 
 

الوحدات 
 ةدارياإل

 
)*( فً  ناثاإلعدد 

سن 
(49_15الحمل)

 سنة

 
عدد 

 الموالٌد

 
متوسط 
الموالٌد 
 الحالٌٌن

 
)*( فً  ناثاإلعدد 

سن 
(49_15الحمل)

 سنة

 
عدد 

 الموالٌد

 
متوسط عدد 

الموالٌد 
 المرغوبٌن

 
)**( متوسط عدد 
الموالٌد للمرأة 

 اإلنجابحتى فترة 

 ٖ,ٗ ٗ,ٔ ٖٕٗٔ ٜٛٛ ٜ,ٕ ٕٓٛٛ ٜٛٛ م.ق. كركوك
 ٙ,ٗ ٖ,ٔ ٘ ٗ ٖ,ٖ ٖٔ ٗ ن.يايجي

 ٗ,ٗ ٚ,ٔ ٖٖ ٜٔ ٚ,ٕ ٔ٘ ٜٔ ن.التون كوبري
 ٔ,٘ ٛ,ٔ ٘ ٖ ٖ,ٖ ٓٔ ٖ ن.الممتقى

 ٕ,ٗ ٘,ٔ ٜٕ ٜٔ ٚ,ٕ ٔ٘ ٜٔ ن.تازة خورماتو
 ٜ,ٖ ٚ,ٔ ٘ٔ ٜ ٕ,ٕ ٜٔ ٜ ن.ليالن
 ٕ,٘ ٙ,ٔ ٔٔ ٚ ٙ,ٖ ٕ٘ ٚ ن.شوان

 ٙ,ٗ ٙ,ٔ ٕ٘ ٖٖ ٖ ٜٛ ٖٖ ن.قرة هنجير
 ٜ,٘ ٔ,ٕ ٛٙ ٕٖ ٛ,ٖ ٖٕٔ ٕٖ م.ق.الحويجة
 ٙ,٘ ٕ,ٕ ٘ٔ ٚ ٗ,ٖ ٕٗ ٚ ن.العباسي
 ٖ,٘ ٖ,ٕ ٙٔ ٚ ٖ ٕٔ ٚ ن.الرياض
 ٘,ٗ ٗ,ٔ ٕٗ ٚٔ ٔ,ٖ ٖ٘ ٚٔ ن.الزاب

 ٕ,ٗ ٖ,ٔ ٖٓ ٖٕ ٜ,ٕ ٚٙ ٖٕ م.ق.داقوق
 ٗ,٘ ٚ,ٔ ٘ ٖ ٚ,ٖ ٔٔ ٖ ن.الرشاد
 ٘ ٛ,ٔ ٖٗ ٜٔ ٕ,ٖ ٔٙ ٜٔ م.ق.الدبس
 ٖ,٘ ٛ,ٔ ٗ ٕ ٘,ٖ ٚ ٕ ن.سركران
 ٗ,ٗ ٘,ٔ ٜٙٚٔ ٕٜٔٔ ٜ,ٕ ٖٗٔ٘ ٕٜٔٔ المحافظة
 الميدانية.الدراسة  المصذي:

 .المستمرات بالحياة الزوجية ناثاإل ( *)     
المرغـوب  األطفـالالمولـودين + متوسـط عـدد  األطفـالمتوسط عدد المواليد لممرأة في المسـتقبل = متوسـط عـدد ( **)     

 انجابهم مستقباًل.
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 ( ٖ٘جدول )
ة في )ريف( داريالحمل ومتوسط عدد المواليد الحالي والمرغوب  بحسب الوحدات اإل سنفي  ناثاإل توزيع 

 .ٜٕٔٓمحافظة كركوك عام 
 

الوحدات 
 ةدارياإل

 
)*( فً  ناثاإلعدد 

سن 
(49_15الحمل)

 سنة

 
عدد 

 الموالٌد

 
متوسط 
الموالٌد 
 الحالٌٌن

 
)*( فً  ناثاإلعدد 

سن 
(49_15الحمل)

 سنة

 
عدد 

 الموالٌد

 
متوسط عدد 

الموالٌد 
 المرغوبٌن

 
)**( متوسط عدد 
الموالٌد للمرأة 

 اإلنجابحتى فترة 

 ٚ,ٗ ٚ,ٔ ٘ ٖ ٖ ٜ ٖ م.ق. كركوك
 ٚ,٘ ٖ,ٕ ٖٙ ٕٛ ٗ,ٖ ٜٗ ٕٛ ن.يايجي

 ٘ ٕ ٛٔ ٜ ٖ ٕٚ ٜ ن.التون كوبري
 ٙ,٘ ٔ,ٕ ٕٚ ٖٔ ٘,ٖ ٘ٗ ٖٔ ن.الممتقى

 ٕ,٘ ٖ,ٕ ٜٖ ٚٔ ٜ,ٕ ٜٗ ٚٔ ن.تازة خورماتو
 ٜ.ٗ ٔ,ٕ ٚٔ ٛ ٛ,ٕ ٕٕ ٛ ن.ليالن
 ٚ,ٙ ٔ,ٕ ٖٖ ٙٔ ٙ,ٗ ٖٚ ٙٔ ن.شوان

 ٙ,٘ ٕ,ٕ ٔٔ ٘ ٗ,ٖ ٚٔ ٘ ن.قرة هنجير
 ٘,ٙ ٙ,ٕ ٖ٘ٔ ٖ٘ ٗ ٕٔٔ ٖ٘ م.ق.الحويجة
 ٙ,ٙ ٛ,ٕ ٗٛ ٖٓ ٛ,ٖ ٖٔٔ ٖٓ ن.العباسي
 ٔ,ٙ ٛ,ٕ ٖٛ ٖٓ ٖ,ٖ ٜٜ ٖٓ ن.الرياض
 ٙ,٘ ٔ,ٕ ٓٚ ٖٖ ٘,ٖ ٘ٔٔ ٖٖ ن.الزاب

 ٔ,٘ ٕ ٜٔ ٘ٗ ٔ,ٖ ٖٛٔ ٘ٗ م.ق.داقوق
 ٛ,٘ ٕ ٛٔ ٜ ٛ,ٖ ٖٗ ٜ ن.الرشاد
 ٗ,ٙ ٙ,ٕ ٘ٙ ٕ٘ ٛ,ٖ ٜ٘ ٕ٘ م.ق.الدبس
 ٚ,٘ ٕ,ٕ ٖٚ ٚٔ ٘,ٖ ٜ٘ ٚٔ ن.سركران
 ٛ,٘ ٖ,ٕ ٜٙٚ ٖٔٗ ٘,ٖ ٕٓٓٔ ٖٔٗ المحافظة
 الدراسة الميدانية. المصذي:

 .المستمرات بالحياة الزوجية ناثاإل ( *)     
المرغـوب  األطفـالالمولـودين + متوسـط عـدد  األطفـالمتوسط عدد المواليد لممرأة في المسـتقبل = متوسـط عـدد ( **)     

 انجابهم مستقباًل.
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لسػػكانية فػػي محافظػػة كركػػوؾ بحسػػب ممػػا تقػػدـ يتضػػح لػػدينا تصػػور لمسػػتقبؿ اتجاىػػات الخصػػوبة ا        
 إلػػػىسػػقاطات السػػكانية لعػػدد مواليػػد المحافظػػة والدراسػػة الميدانيػػة )اسػػتمارة االسػػتبياف( والػػذيف يشػػيراف اإل

انخفاض معدؿ  الخصوبة  بشكؿ عاـ في المحافظة والتي تتطػابؽ ومعطيػات وزارتػي الصػحة والتخطػيط 
واالقتصػػػادية  التحػػػوالت الديمغرافيػػػة إلػػػىسػػػباب انخفػػػاض الخصػػػوبة العػػػراقيتيف، ويػػػرجح بعػػػض البػػػاحثيف أ

واالجتماعيػػػة والثقافيػػػة التػػػي سػػػيطاؿ تأثيرىػػػا جميػػػع طبقػػػات المجتمػػػع متمثمػػػة بتػػػأخر سػػػف الػػػزواج وارتفػػػاع 
نترنػػػت واصػػػؿ االجتمػػػاعي عػػػف طريػػػؽ شػػػبكات األاسػػػتخداـ مواقػػػع الت المسػػػتوى التعميمػػػي لممػػػرأة  وانتشػػػار

ر عمػػى الطبقػات المثقفػػة دوف وقػػت قريػب حكػ إلػىالموصػولة عمػى اليواتػػؼ النقالػة والتػي كػػاف اسػتخداميا 
والتي سػاىمت وستسػاىـ فػي رفػع المسػتوى الثقػافي ليػذه الطبقػات مػا يسػيـ فػي   األخرىطبقات المجتمع 

ف اغمػػػب معػػػدالت الخصػػػوبة المرتفعػػػة فػػػي المجتمػػػع، فضػػػال عػػػف أ فئػػػات ر عػػػدد ممكػػػف مػػػفتوعيػػػة اكبػػػ
مقارنػػة ببػػاقي محافظػػات  حجػػـ كبيػػرة الريفيػػة والتػػي ال يشػػكؿ سػػكانيا داريػػالمحافظػػة ىػػي فػػي الوحػػدات اإل

، بينمػػػا يقطػػػف اغمػػػب سػػػكاف المحافظػػػة فػػػي العػػػراؽ بػػػؿ ويتجػػػو فييػػػا نسػػػبة السػػػكاف الريػػػؼ الػػػى االنخفػػػاض
 المناطؽ الحضرية ذات الخصوبة المنخفضة.
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 وادلقرتحبثاالسخنخبجبث 

 :االسخنخبجبثأوالا: 

 ٜٕٔٓبانخفػػاض نسػػبة السػػكاف الريػػؼ عػػاـ  محافظػػة كركػػوؾتميػػزت مرحمػػة التحػػوؿ البيئػػي لسػػكاف  -1
%( مػف مجمػوع ٖ,ٕٛوالبالغػة ) ٜٕٓٓعػف عػاـ  ،%( مف مجمػوع سػكاف المحافظػةٔ,ٕٙوالبالغة )

( مػا يفسػر ميػؿ الخصػوبة السػكانية لالنخفػاض متػأثرًة %ٕ,ٕسكاف المحافظة وبانخفاض نسبي بمغ)
 بذلؾ.

ة والبيئػػػة وبجميػػػع داريػػػالدراسػػػة تبػػػايف فػػػي معػػػدالت الخصػػػوبة السػػػكانية بحسػػػب الوحػػػدات اإل أظيػػػرت -3
 مقاييس الخصوبة نتيجة لتأثرىا بمجموعة مف المتغيرات الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية.

اعمػػى المعػػدالت خػػالؿ مػػدة ( سػػنة سػػجمت ٜٕ – ٕ٘ف الفئػػة ) إمعػػدالت الخصػػوبة العمريػػة  كشػػفت -2
ف يصػؿ ادنػى أ إلػىـ يبػدأ المعػدؿ باالنخفػاض التػدريجي ثػبػاأللؼ،  (ٖ,ٓٛٔ)ذ بمغت نحو إالدراسة 

يرجع انخفػاض المعػدؿ ، و (باأللؼٚ,ٖ( سنة ويبمغ) ٜٗ – ٘ٗمستوى لو في الفئة العمرية األخيرة )
 .ية مع تقدـ العمراإلنجابضعؼ القدرات  إلى الفئة عند ىذه

ف دؿ عمػى شػيء إ/ امػرأة، وىػذا أنثػى( مولػودة ٘,ٔفػي منطقػة الدراسػة ) اإلجماليبمغ معدؿ التكاثر  -4
نمػو الجياؿ وزيادة عوضف انفسيف ويساىمف في تجديد األف نساء المحافظة ال زلف يأفانو يدؿ عمى 

 . يالسكان
ة التػػي يشػػكؿ فييػػا داريػػف مسػػتويات الخصػػوبة المرتفعػػة قػػد تمثمػػت فػػي الوحػػدات اإلأالدراسػػة  أظيػػرت -5

مػف مجمػوع السػكاف مثػؿ ناحيػة شػواف ومركػز قضػاء الحويجػة  مػىالسكاف الريػؼ الغالبيػة العظنسبة 
وناحيػػة العباسػػي وناحيػػة الريػػاض وناحيػػة الػػزاب، بينمػػا تمثمػػت مسػػتويات الخصػػوبة المنخفضػػة فػػي 

ة ذات الطػػابع الحضػػري وعمػػى راسػػيا مركػػز محافظػػة كركػػوؾ وناحيػػة التػػوف كػػوبري داريػػالوحػػدات اإل
 داقوؽ. ومركز قضاء 

الدراسة وجود عالقة عكسية بيف معدؿ الخصوبة العاـ ومتوسط عمر المرأة عند الزواج  أظيرت -6
عدادية فأعمى ونسبة النساء المتزوجات متزوجات الحاصالت عمى الشيادة اإلنسبة النساء الو 

المواتي النشطات اقتصاديًا ونسبة النساء المتزوجات الساكنات باإليجار ونسبة النساء المتزوجات 
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ي كمما أ ،يستعممف وسائؿ منع الحمؿ ونسبة النساء المتزوجات المواتي يرضعف رضاعة طبيعية
 معدالت تمؾ المتغيرات قؿ معدؿ الخصوبة .  تازداد

ونسبة   سرةاألوبيف نسبة دخؿ الدراسة عف وجود عالقة طردية بيف معدؿ الخصوبة العاـ كشفت  -7
ىذه النسب ارتفع معيا معدؿ  ارتفعتأي كمما  ،الرضع األطفاؿومعدؿ وفيات  سكاف الريؼ
  .الخصوبة العاـ

معدؿ الخصوبة العاـ في محافظة  بيفرسوف عف وجود ارتباط قوي ومؤثر يارتباط بكشؼ معامؿ  -1
عدادية إالحاصالت عمى شيادة  ناثاإلبيف متغيرات متوسط العمر عند الزواج و نسبة و كركوؾ 

ما أونسبة النساء النشطات اقتصاديا، المستعمالت لوسائؿ منع الحمؿ  ناثاإلفما فوؽ و نسبة 
 .ةارتباط ضعيفقوة   أظيرتف األخرىالمتغيرات 

اظير معامؿ ارتباط بيرسوف عف وجود قوة ارتباط قوية بيف جميع المتغيرات فيما بينيا، لتؤثر عمى  -8
و متغيريف في التأثير متغير أع دوف انفراد وؾ بشكؿ مجتمِ معدؿ الخصوبة العاـ في محافظة كرك

المرضعات رضاعة طبيعية  ناثاإلعمى معدالت الخصوبة السكانية، باستثناء المتغيريف نسبة 
 .األخرىارتباط ضعيؼ فيما بينيا وبيف المتغيرات  أظيرتالتي تسكف باإليجار  األسرونسبة 

قائمػة فػي مجتمػع منطقػة ف تبايف ظػاىرة الخصػوبة السػكانية ىػي نتػاج مجموعػة مػؤثرات ومتغيػرات إ -11
بحيػػػث ال يمكػػػف فصػػػؿ ىػػػذا المتغيػػػر أو ذاؾ  ،الدراسػػػة، عممػػػت بشػػػكؿ متفاعػػػؿ ومتػػػرابط فيمػػػا بينيػػػا

عنػد  نػاثاإل. وفػي مقػدمتيا، متوسػط عمػر األخػرىوتحديد اثره عمى الخصػوبة بعيػدًا عػف المتغيػرات 
المتعممػػات.  نػػاثاإلالػػؼ دينػػار عراقػػي، و  ٓٓ٘التػػي يقػػؿ دخميػػا الشػػيري عػػف  األسػػرنسػػبة و الػػزواج، 

 أىمية (SPSS)النشطات اقتصاديا، وقد اثبت البرنامج اإلحصائي  ناثاإلواستعماؿ موانع الحمؿ، 
. بينمػا بقيػة ف تداخميا وتفاعميا يمارس تأثيرًا قويًا ومباشرًا فػي تبػايف الظػاىرةأىذه المتغيرات. وكيؼ 
نما تداخمت مع عوامؿ أالمتغيرات لـ تظير  لـ يكشؼ عنيا البرنامج ومارسػت  أخرىي تأثير قوي وا 

 تأثيرىا بشكؿ ضعيؼ .
واإلجتماعية بما يحقؽ التوازف  ةارتباط السياسة السكانية في العراؽ بالمعطيات اإلقتصادية والعسكري -11

بػػيف الجوانػػب الكميػػػة والخصػػائص النوعيػػػة لمسػػكاف مػػف جيػػػة وبػػيف المتغيػػػرات السػػكانية والمتغيػػػرات 
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انية ثابتػػة . وىػػذا يعنػػي عػػدـ وجػػود سياسػػة سػػكأخػػرىجتماعيػػة مػػف جيػػة االو  العسػػكريةو  قتصػػاديةاال
 نيا تتغير تبعًا ليذه المعطيات.أ، أي لبمد في الوقت الحاليفي ا وواضحة

( ٛية بمعدؿ بمغ )األولجاءت محافظة كركوؾ في الترتيب الثالث فيما يخص عدد مراكز الصحة  -13
بينما بمغ عدد المراكز التي تعمؿ بنظاـ  ،العراؽالؼ نسمة، مف بيف محافظات  ٓٓٔمركز لكؿ 

وضعت محافظة كركوؾ في الترتيب السادس عمى مستوى محافظات  اً ( مركز ٘ٗ) سرةاألتنظيـ 
 العراؽ، وىذا مؤشر جيد بالنسبة لسكاف محافظة كركوؾ التي تتجو فييا الخصوبة نحو االنخفاض.

مف  (،%ٓٙ,ٛنسبتيا ) ذ بمغت إ سرةاأليـ ر نحو مسألة تنظيف اتجاه اغمب اسر المحافظة يسإ -12
 مجموع عينة البحث.

عػداد المتعممػات  ومتوسػط أ%(، و ٚ,ٗٙكاف الحضػر والتػي بمغػت )في ظؿ تنامي وارتفاع نسػبة السػ -14
المػػواتي يسػػتعممف وسػػائؿ منػػع الحمػػؿ، فػػاف  نػػاثاإلعنػػد الػػزواج ومتوسػػط دخػػؿ الفػػرد و  نػػاثاإلعمػػر 

 معدالت الخصوبة ستشيد انخفاضًا واضحًا في المستقبؿ القريب والبعيد.

 :  :  ادلقرتحبثثبنيبا
المتباينة بحيث تكوف بمستويات متقاربة، مما يتطمب   ةالعام وبةالعمؿ عمى موازنة معدالت الخص -ٔ

وخفض مستويات  التي تقع ضمف المستوى الرابعة داريفي الوحدات اإل المنخفضة المعدالترفع 
 ، لتكػوف قريبػة مػف مسػتوى متوسػطبما يحقؽ التوازف فػي المعػدالت وتقميػؿ الفػارؽ األوؿالمستوى 

د الموجػػػودة فػػػي ىػػػذه يػػػدي العاممػػػة المطموبػػػة السػػػتثمار المػػػوار المحافظػػػة أو اكثػػػر منػػػو لتػػػوفير األ
 ىميتيا لتنفيذ خطط التنمية.أالوحدات وحسب 

 كز التسجيؿ، بحيػث تصػبح بياناتيػااتسجيؿ واقعة الوالدة وقت حدوثيا في مر  أىميةب األسرتوعية  -ٕ
 ف ىناؾ أي دراسة ىذه الظاىرة كؿ عاـ، إذ ف ميمةدقيقة، لما ليا مف نتائج  اكثر

لذلؾ خاصة في  ال عندما تكوف ىناؾ حاجة ماسةإغالبًا ال تيتـ بتسجيؿ مولودىا،  األسربعض 
 .ريفيةالمناطؽ ال

مػػػػف قبػػػػؿ الحكومػػػػة، فيمػػػػا يخػػػػص  معمنػػػػة وواضػػػػحةف تكػػػػوف ىنػػػػاؾ سياسػػػػة سػػػػكانية أالعمػػػػؿ عمػػػػى  -ٖ
تحقيؽ  ليا يتسنىلتوجيات المجتمع العراقي وتطمعات الحكومة و ، لكي تتوافؽ ةالسكاني وبةالخص

 في خطط التنمية. المرجوةىدافيا أ
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. مع توعية وانتشارىا ةدارياإلعدد الوحدات مع تتناسب  سرةاألفتح عيادات لتنظيـ  العمؿ عمى -ٗ
بؿ تشمؿ رعاية األـ والطفؿ  ،ىذه العيادات، بأنيا ال تقتصر عمى منع الحمؿ فقط أىميةالنساء ب

 العقـ. مشاكؿ مف خالؿ إجراء التمقيحات لكمييما ومتابعة صحة المرأة الحامؿ ومعالجة
 صوبةالمقدرة عمى زيادة الخ، حتى تتحقؽ سرةاألتاميف مستوى معاشي ورعاية صحية جيدة ألفراد  -٘

 ليا موارد محدودة. األسرستثمار موارد المحافظة، إذ غالبًا ما تكوف ال
عػػف  ،ـمػػني نػػاثاإلخاصػػة  محافظػػة كركػػوؾفػػراد سػػكاف أعمػػى رفػػع نسػػبة التعمػػيـ بػػيف جميػػع  العمػػؿ -ٙ

وبػػذؿ  ،نحػػاء المحافظػػة كافػػةأونشػػر مراكػػز التػػدريب والتثقيػػؼ فػػي ميػػة طريػػؽ دعػػـ بػػرامج محػػو األ
بيػػدؼ رفػػع سػػف الػػزواج  ،جامعيػػةرفػػع النسػػبة  فػػي المراحػػؿ التعمػػيـ الالمزيػػد مػػف الجيػػود مػػف اجػػؿ 

 .    ناثاإلص فترة الخصوبة لدى يوتقم
 في المناىج الدراسية .  يةاإلنجابوالصحة  سرةاألتنظيـ طرح مفيـو العمؿ عمى  -ٚ
 صغيرة العددال سرةاألقناعيـ بمزايا إماعي والثقافي لمسكاف بشكؿ يضمف زيادة الوعي االجت -ٛ

 .  ىداؼ خطط التنمية المنشودةالكبيرة بما ينسجـ وأ سرةاألومخاطر 
ة مف اجؿ توفير داريتشجيع الدراسات الخاصة بالخصوبة السكانية عمى مستوى الوحدات اإل - -ٜ

ورفد الدارسيف  التخطيط والتنميةخدمة لبرامج  عدة منيا البيانات والمعمومات الالزمة ألغراض
جراء المقارنكؿ عاـ لبيذه البيانات   .أخرىمف جية  اتمف جية وا 

 ريع التنموية التي تستوعب اكبر عدد مف العاطميف عف العمؿ وخاصةضرورة قياـ الدولة بالمشا -10
ممف ىـ في سف الزواج  ة التي تشيد انخفاض في معدالت الخصوبةداريفي الوحدات اإل

ثانية.لتشجيعيـ عمى الزواج مف جية وضماف ديمومة الحياة الزوجية مف جية 
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ة االقتصادية خالد زىدي، تقويـ اكتماؿ تسجيؿ المواليد والوفيات في العراؽ، النشرة السكانيخواجة،  .ٙ
 .ٕٓٓٓ، ٛٗسيا، العدد آواالجتماعية لغربي 

الراوي، حسيف عمي، عمي داود محمد سرحاف، مقايس الخصوبة السكانية لقضائي الفموجة وىيت،  .ٚ
 .ٕ٘ٔٓ،ٕ، العددٕنبار، مجمدية، جامعة األكمية التربية لمعمـو اإلنسان

مع دراسة حالة العراؽ الخاصة،  -الراوي، منصور، التفسير االقتصادي لإلنجاب في الدوؿ النامية .ٛ
، تشريف الثاني، المجمد ٕٔ-ٓٔاالتحاد العاـ لنساء العراؽ، ندوة لزيادة السكاف في العراؽ، لممدة 

 .ٜٚٛٔالثالث، 
ة المرأة العراقية في العمؿ، مجمة الجمعية رياض إبراىيـ، اإلنجاب ومساىم السعدي، .ٜ

 .ٜٚٛٔ، كانوف األوؿ، مطبعة العاني، بغداد،ٕٔالجغرافية،العدد
السعدي، رياض إبراىيـ، الوفيات واتجاىاتيا في الجزائر، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية، المجمد  .ٓٔ

ٜٔ ،ٜٔٛٚ. 
بة الديمغرافية في العراؽ، بحث منشور، السعدي، عباس فاضؿ، البنية العمرية لمسكاف وعالقتيا بالي .ٔٔ

 .ٕٗٔٓ،القاىرة، ٚٔمجمة صحة األسرة والسكاف، العدد
عباس فاضؿ، وفيات الرضع والحصار االقتصادي في العراؽ، النشرة السكانية، المجنة السعدي،  .ٕٔ

 .ٜٜٙٔ، ٗٗاالقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا،العدد
دراسة في االنتشار المكاني، مجمة جامعة الممؾ السعدي، عباس فاضؿ، اإلنجاب في العراؽ  .ٖٔ

 .ٕٜٜٔسعود، كمية اآلداب، المجمد الرابع، الرياض، 
عباس فاضؿ، التبايف اإلقميمي لمقاييس الخصوبة وعالقتيا بتعميـ المرأة في العراؽ، السعدي،  .ٗٔ

ثاني، المجمد تشريف ال ٕٔ-ٓٔاالتحاد العاـ لنساء العراؽ، ندوة لزيادة السكاف في العراؽ، لممدة 
 .ٜٚٛٔاألوؿ، 

السناد، جالؿ، تأخر سف الزواج لدى الشباب الجامعي ) دراسة ميدانية عمى عينة مف طمبة جامعة  .٘ٔ
 .ٕٚٓٓ، ٖٕدمشؽ (، مجمة جامعة دمشؽ، العدد األوؿ، المجمد 

 العاني، صالح نعماف، النمو السكاني وسياسة التعميـ وأثرىما في ىيكؿ القوى العاممة في العراؽ .ٙٔ
مع إشارة خاصة إلى فترة الحصار االقتصادي وآفاقيما المستقبمية، مجمة المأموف الجامعة، العدد 

 .ٕٕٓٓالسادس، السنة الثانية، كانوف الثاني، 
العاني، عبد المطيؼ عبد الحميد، زيادة اإلنجاب والتحدي، مجمة القادسية لمعموـ التربوية، المجمد  .ٚٔ

 .ٕٔٓٓ، ٗ، العدد ٔ
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مي حمزة، السياسة السكانية اتجاه تنظيـ األسرة، كمية التربية، جامعة واسط، محاضرة عبد الحسيف، ع .ٛٔ
 .ٕٙٔٓفي الدراسات العميا مرحمة الدكتواره،

أىمية التربية في الحد مف ظاىرة الخصوبة في  عبد الشكور، عبد اهلل عبد، بتوؿ عبد الحسيف حمزة، .ٜٔ
سبؿ والوسائؿ المؤدية إلى زيادة اإلنجاب في العراؽ، األسر المدنية المتعممة"، الندوة العممية حوؿ ال

 .ٜٚٛٔاالتحاد العاـ لنساء العراؽ، بغداد، 
العبوسي، خولة، وآخروف، "بحوث في اإلنجاب وصحة األـ والطفؿ"، االتحاد العاـ لنساء العراؽ،  .ٕٓ

 .ٜٚٛٔ، تشريف الثاني، المجمد الثاني، ٕٔ-ٓٔندوة لزيادة السكاف في العراؽ، لممدة 
عطايا، محمود، بعض المحددات االجتماعية واالقتصادية لإلنجاب عند النساء المواتي سبؽ ليف  .ٕٔ

الزواج في الضفة الغربية، وزارة التخطيط الفمسطيني، الجياز المركزي لإلحصاء دائرة السياسات 
 . ٕٚٓٓالسكانية، 

أسبابيا ونتائجيا، مجمة كمية العكيمي، ىناء محسف، السياسة السكانية المشجعة لإلنجاب في العراؽ،  .ٕٕ
 .ٜٜٓٔ،بغداد،ٖالتربية، الجامعة المستنصرية،العدد

عمي، محمد مرساؿ، محمد إبراىيـ اليمالي، اثر الزيادة الطبيعية عمى حجـ األسرة الميبية، مجمة  .ٖٕ
 .ٕٕٓٓ،مارس،٘ٔجامعة سرت،العدد أبحاث كمية اآلداب،

جتماعية وتأثيرىا عمى تفاوت مستويات الخصوبة العيسوي، فايز محمد، المحددات االقتصادية واال .ٕٗ
، ٖٛٓعند المرأة اإلماراتية )رؤية جغرافية(، مجمة الجمعية الجغرافية الكويتية، الكويت، العدد 

ٕٓٓٙ. 
فاعور، محمد، أثر الحرب عمى خصوبة المرأة المبنانية، مجمة العموـ االجتماعية، جامعة الكويت،  .ٕ٘

 .  ٜٜٓٔوؿ، ربيع المجمد الثامف عشر، العدد األ
فياض، ىشاـ نعمة، الخصوبة السكانية في العراؽ تطورىا والعوامؿ المؤثرة فييا، مجمة  .ٕٙ

 .ٖٕٔٓ ،ٖعمراف،العدد
" ظاىرة تأخر سف الزواج: دراسة ميدانية اجتماعية في مدينة خروف،،آالكبيسي، سناء عبد الوىاب، و  .ٕٚ

 .ٕٔٓٓ، ٔالبحوث الدورية العددبغداد"، جامعة بغداد، وحدة بحوث المرأة، سمسمة 
عامر، وعباس حسيف جواد،المداخؿ المنيجية المعاصرة لدراسة السياسة العامة ماليا وما الكبيسي،  .ٕٛ

، ٔ، العدد ٔعمييا، المجمة العراقية لمعموـ اإلدارية، جامعة بابؿ، كمية اإلدارة واالقتصاد، المجمد 
ٕٓٓٔ. 

تقنيات الحديثة في تنظيـ األسرة، مجمة كمية التربية الكعبي، صبيح جبر، نظرة المجتمع إلى ال .ٜٕ
 .ٕ,ٕٕٔٓ، العددٖٕلمبنات، المجمد 
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لوري. س. أشفورد، "سياسات سكانية جديدة: دفع صحة المرأة وحقوقيا قدمًا"، ترجمة عبد اهلل رجب  .ٖٓ
مانة العامة لمجنة الوطنية ب المرجعي لمسكاف بالتعاوف مع األالقدسي، النشرة السكانية، المكت

 .ٕٔٓٓردف، ، األٔ، العددٙ٘ردف، المجمدفي األلمسكاف 
لوري. س. أشفورد، رؤى جديدة عف السكاف: دروس مف القاىرة، النشرة السكانية، المكتب المرجعي  .ٖٔ

(، مايس، ٔلمسكاف بالتعاوف مع مركز ابف خمدوف لمدراسات اإلنمائية في القاىرة، إصدار رقـ )
 .ٜٜ٘ٔ، القاىرة

مخوؿ، مطانيوس، الفقر ودوره في تفسير النمو السكاني المتسارع، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو  .ٕٖ
 .ٕٔٓٓ، ٔ، العدد ٚٔاالقتصادية والقانونية، المجمد 

، ٜٜٚٔحسف جعاز، تحميؿ جغرافي لمستويات الخصوبة السكانية لمحافظة النجؼ عاـ ناصر،  .ٖٖ
 .ٕٛٓٓ، ٙٗمجمة ادأب البصرة، العدد

الجغرافية والمشكالت السكانية في العراؽ  –ناصر، حسيف جعاز، الخصائص الديموغرافية  .ٖٗ
 ٓ ٕٓٔٓنساني، إ ،ٕ، العددٛ، مجمة جامعة كربالء العممية، المجمد ٕٚٓٓ-ٜٚٛٔ

العراؽ،  اليادي، عبد الحسيف ميدي، بحوث في اإلنجاب وصحة األـ والطفؿ، االتحاد العاـ لنساء .ٖ٘
 ، المجمد الثالث.ٜٚٛٔ، ٕٔ-ٓٔحوث، ندوة اإلنجاب لمفترة مانة الدراسات والبأ

 

 ادلطبىعبث احلكىييت:رابعب: 
، ٕٔٓٓ-ٕٓٓٓاالتحاد الدولي لتنظيـ األسرة، إقميـ العالـ لعربي، المكتب اإلقميمي، التقرير السنوي  .ٔ

 .ٕٔٓٓتونس، 
، وتكنموجيا المعمومات لإلحصاء، الجياز المركزي والتعاوف االنمائي جميورية العراؽ، وزارة التخطيط .ٕ

 .ٕٚٓٓاتجاىات اإلنجاب وتنظيـ األسرة في العراؽ التحديات والتدخالت، 
 .ٜٕٔٓحصائي السنوي،البيئة، التقرير اإل/جميورية العراؽ، وزارة الصحة .ٖ
الصحة اإلنجابية، نشرة جامعة، المؤتمر العممي  جميورية العراؽ، جمعية تنظيـ األسرة العراقية، .ٗ

 .ٕٔٓٓالموسع لمصحة اإلنجابية في العراؽ، بغداد، 
نمائي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا عراؽ، وزارة التخطيط والتعاوف اإلجميورية ال .٘

 .ٕٙٓٓالمعمومات، تقديرات سكاف العراؽ لسنة 
تخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العاـ جميورية العراقية، مجمس الوزارة، ىيأة ال .ٙ

 .ٜٜٚٔلمسكاف في العراؽ لعاـ 
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وتكنموجيا  ، الجياز المركزي لإلحصاءوالتعاوف االنمائي الجميورية العراقية، وزارة التخطيط .ٚ
، تأثير أىـ المتغيرات االجتماعية واالقتصادية عمى الخصوبة في القطر مف واقع بيانات المعمومات

 .ٜٜٛٔ(، مطبعة الجياز المركزي لإلحصاء، بغداد، ٙٔ، دراسة رقـ )ٜٚٛٔعداد ت
وتكنموجيا  ، الجياز المركزي لإلحصاءوالتعاوف االنمائي الجميورية العراقية، وزارة التخطيط .ٛ

 .ٜٙٛٔ، مستوى الخصوبة في العراؽ، مطبعة الجياز المركزي لإلحصاء،بغداد،المعمومات
وزارة التخطيط، المحددات االقتصادية واالجتماعية لمخصوبة والوفيات، مطبعة الجميورية العراقية،  .ٜ

 .ٜٜٛٔبغداد، الجياز المركزي لإلحصاء،
( ٛٔٔالجميورية العراقية، وزارة العدؿ، اإلعالـ القانوني، قانوف األحواؿ الشخصية وتعديالتو رقـ ) .ٓٔ

 ،ٜٜ٘ٔلسنة 
( ٛٔٔنوني، قانوف األحواؿ الشخصية وتعديالتو رقـ )الجميورية العراقية، وزارة العدؿ، األعالـ القا .ٔٔ

 .ٜٗٛٔ، مطبعة وزارة العدؿ، بغداد، ٖ، طٜٜ٘ٔلسنة 
وزارة التجارة، دائرة التخطيط والمتابعة، قسـ الحاسبة المركزية لمبطاقة التموينية، بيانات غير  .ٕٔ

 .ٜٕٔٓمنشورة، 
وتكنموجيا المعمومات، مديرية إحصاء الجياز المركزي لإلحصاء  نمائي،وزارة التخطيط والتعاوف اإل .ٖٔ

 ـ،)بيانات غير منشورة(.ٜٕٓٓمحافظة كركوؾ، تقديرات السكاف لعاـ
الجياز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا المعمومات، مديرية إحصاء  نمائي،وزارة التخطيط والتعاوف اإل .ٗٔ

 ـ،)بيانات غير منشورة(.ٜٕٔٓمحافظة كركوؾ، تقديرات السكاف لعاـ
، اتجاىات اإلنجاب وتنظيـ األسرة في والتعاوف االنمائي حصاءلإلوزارة التخطيط، الجياز المركزي  .٘ٔ

 .ٕٚٓٓالعراؽ،
، اتجاىات اإلنجاب وتنظيـ األسرة في والتعاوف االنمائي حصاءلإلوزارة التخطيط، الجياز المركزي  .ٙٔ

 ٕٚٓٓالعراؽ،
 .ٜٚٛٔ، أيار، بغداد، المجموعة الشيرية، وزارة العدؿ، الوقائع العراقية .ٚٔ
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 يى ادلخحذة وادلنظًبث انعربيت وانذونيت:ينشىراث األ: خبيسب
النشرة  ،األمـ المتحدة، المجنة االقتصادية لغربي آسيا، إعالف عماف حوؿ السكاف في الوطف العربي .ٔ

 .ٜٗٛٔ(، حزيراف، ٗالسكانية، العدد )
والمنعقد بالقاىرة،  ٜٜٗٔة لعاـ لمسكاف والتنمياألمـ المتحدة، موجز برنامج عمؿ المؤتمر الدولي  .ٕ

 .ٜٜ٘ٔدارة شؤوف اإلعالـ باألمـ المتحدة، نيويورؾ، إ
جامعة الدوؿ العربية، الجماىيرية العربية الميبية، المجنة الشعبية لمصحة والضماف االجتماعي،  .ٖ

العربي لمنيوض المسح العربي الميبي حوؿ صحة األـ والطفؿ: أىـ النتائج والتوصيات، المشروع 
 .ٜٜٚٔبالطفولة، 

(، ٕٓٗٓ_ٕٕٓٓ) سمطنة ٌعماف، ، سقاطات السكانيةوالمعمومات، اإل المركز الوطني لإلحصاء .ٗ
ٕٓٔٚ. 

مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في الدوؿ العربية، السياسات السكانية في الوطف العربي، برنامج  .٘
 والتجميد، عماف، األردف.، الشركة الجديدة لمطباعة ٔالتربية السكانية، ط

منظمة الصحة العالمية، الرضاعة الطبيعية، وحدة رعاية األمومة وصحة الطفؿ، سويسرا، ترجمة  .ٙ
 .ٜٛٛٔنجالء طارؽ جواد، مؤسسة الرسالة لمطباعة، بيروت، 

 دليؿ المندوبيف األحياء والمتطوعيف الصحيف ،  ،منظمة الصحة العالمية، المباعدة بيف الوالدات .ٚ
 .ٜٕٓٓقميمي لشرؽ المتوسط، المكتب اإل

فػػاعور، محمػػد عمػػي، سياسػػات الخصػػوبة فػػي العػػالـ العربػػي، األمػػـ المتحػػدة، النشػػرة السػػكانية، المجنػػة  .ٛ
 .ٜٛٛٔ، حزيراف، بغداد، ٕٖاإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا، العدد 

 

 :نرتنج(انشبكت انعنكبىحيت)األ: سبدسب
 الريفية في ذي قار تواجو كارثة إنسانية،جريدة البينة، المرأة  .ٔ

                                    http://www.al-bayyan.com/modules.php? Name. 

 . www.gov.syالموقع الرسمي لوزارة الصحة السورية،  .ٕ
 .www.Knoema.comاطمس بيانات العالـ، .ٖ
ٗ. www.unicef.org. 
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 (ٔممحق )

                ))استمارة االستبيان((                            
 

 بسم ا الرحمن الرحيم
 

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة تكريت

 يةاإلنسانكمية التربية لمعموم 
 الدراسات عميا
 قسم الجغرافية

 

 لتغيرات المؤثرةالسكانية في محافظة كركوك واالخصوبة يقوـ الباحث بأجراء دراسة ميدانية عف        
الكريمة اإلجابة عمى االستبياف، وستكوف اإلجابة سرية ألغراض  األسرخوة األعزاء و ، يرجى مف األبها

 البحث العممي شاكريف تعاونكـ معنا خدمة لمبحث العممي.

 

 الباحث                                                                 بأشراف            

 د. نجم عبدا الدوري مروان ياسين سمطان                                                أ.

 

 

تتطمب بعض األسئمة إجابات كذلؾ   ،( في المكاف المناسب√مالحظة: تكوف اإلجابة بوضع عالمة)  
 و رقـ  راجيف مراعات ذلؾ.أبكممة 
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  ..........اسـ الناحية  .......... اسـ القضاء محؿ السكف الحالي : .ٔ
 حضر             ريؼبيئة السكف:  .ٕ
 .......... العمر: .ٖ
 سنة.         :  األوؿكـ العمر عند الزواج  .ٗ
           عداديةأعمى مف اإل           عداديةإ          عداديةمف اإل ادنىالتحصيؿ الدراسي :   .٘
  أخرىعماؿ أموظفة                    الحالة العممية لمزوجة: ربة بيت   .ٙ
 موات:واأل األحياءنجبتيـ طيمة حياتؾ الزوجية أالذيف  األطفاؿكـ عدد  .ٚ
  كـ عدد المواليد الباقيف عمى قيد الحياة: .ٛ
  نجابيـ في المستقبؿ:أكـ طفؿ ترغبيف في  .ٜ

 ىؿ رضاعتؾ لطفمؾ: طبيعية           صناعية            مشتركة .ٓٔ
 ىؿ تستخدميف  موانع الحمؿ : نعـ            ال    .ٔٔ
 : نعـ            ال   سرةاألخر بيدؼ تنظيـ أىؿ تباعديف بيف حمؿ و  .ٕٔ
 : نعـ           ال حالياً  سرةاألىؿ تمارسيف تنظيـ  .ٖٔ
 في المستقبؿ: نعـ              ال سرةاألتمارسيف تنظيـ   سوؼ ىؿ .ٗٔ
   مميوف دينار  إلىالؼ  ٓٓ٘الؼ             بيف  ٓٓ٘الشيري: اقؿ مف  سرةاألدخؿ   .٘ٔ

 مف مميوف دينار اكثر  

 يجار             دار دولة إنوع الدار: ممؾ              .ٙٔ
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 (ٕممحق)

 .ٜٕٔٓة و البيئة لعام داريعدد الوالدات في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل

 المجموع  ريف          حضر         ةداريالوحدات اإل
 ٜٕٕ٘ٙ ٖ٘ ٕٕٕٗٙ م.ق. كركوك
 ٜ٘ٙ ٖٙ٘ ٜٙ ن.يايجي

 ٛٓٓٔ ٜٓٗ ٛٔ٘ ن.التون كوبري
 ٖٛٛ ٜٖٔ ٜٙ ن.الممتقى

 ٖ٘ٛ ٜٙٗ ٖٚ٘ ن.تازة خورماتو
 ٘ٙٗ ٜٕٙ ٜٙٔ ن.ليالن
 ٓٓٗ ٜٖٓ ٜٔ ن.شوان

 ٖٓٔ ٔٔٔ ٜٜٔ ن.قرة هنجير
 ٖٛٗ٘ ٕٚٗ٘ ٔٓٓٔ م.ق.الحويجة
 ٛٔٗٔ ٜٕٓٔ ٜٕٓ ن.العباسي
 ٗٚ٘ٔ ٖ٘٘ٔ ٜٕٔ ن.الرياض
 ٜٙٗٔ ٜٓٔٔ ٖٙٓ ن.الزاب

 ٜٕٚٔ ٙ٘ٔٔ ٖٚ٘ م.ق.داقوق
 ٓٙٙ ٘ٔٙ ٘ٗ ن.الرشاد
 ٕٕٓٔ ٙٗٚ ٙ٘ٗ م.ق.الدبس
 ٖٖٚ ٕٖٗ ٜٗ ن.سركران
 ٖٛٚٚٛ ٕ٘ٚٔٔ ٕٕٙٓٚ المجموع

الصـحي والحيـاتي،  حصا وزارة الصحة، دائرة صحة كركوك، قسم التخطيط وتنمية الموارد البشرية، شعبة اإل  المصدر:
 .،)بيانات غير منشورة(وحدة تطبيق البرامج اإلحصائية

 
 



 

 

 
 

180 

 (ٖممحق)
 .ٜٕٔٓة و البيئة لعام داريعدد السكان لمنتصف السنة في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل

 المجموع ريف حضر ةداريالوحدات اإل
 ٜٓٙٙٚٛ ٕٙٛ٘ ٜٗٚٓ٘ٛ م.ق. كركوك
 ٕٕٔٗٛ ٕٕٔٙٗ ٜٖٓٛ ن.يايجي

 ٖٕٗٚٗ ٜٖٙٙٔ ٜٕٗٚٓ ن.التون كوبري
 ٕٛٔٙٔ ٖ٘ٚٗٔ ٖٕٗٚ ن.الممتقى

 ٕٖٔٔ٘ ٕٛٚٙٔ ٖٗٛٛٔ ن.تازة خورماتو
 ٜٜ٘٘ٔ ٜٙٙٚ ٜٜٗٚ ن.ليالن
 ٕٚٚٔٔ ٓٛٓٛ ٖٜٖٙ ن.شوان

 ٜٖٕٗٔ ٖٖ٘ٚ ٜٜٔٓ ن.قرة هنجير
 ٕٕٕٛٙٔ ٜٓ٘٘ٚ ٖٛٔٙٗ م.ق.الحويجة
 ٕٗٗ٘٘ ٕٗٙٗٗ ٕٓٙٓٔ ن.العباسي
 ٜٕ٘ٔٙ ٗٓ٘ٓ٘ ٜٔٚٓٔ ن.الرياض
 ٖٗٗٛ٘ ٜٜٖٛٗ ٜٖٙٛٔ ن.الزاب

 ٖٛٓٚٙ ٖٕٙٗٗ ٕٖٕٚٓ م.ق.داقوق
 ٜٕٗ٘ٓ ٕٛٓٗٚ ٙٗٙٔ ن.الرشاد
 ٕٜٓٓ٘ ٜٜٖٜٕ ٖٕٓ٘ٔ م.ق.الدبس
 ٕٗٓٛٓ ٖٛٙٛٔ ٕٕٔٔ ن.سركران
 ٕٜٓٛٔٙٔ ٕٕٕٓٙٗ ٜٓٙٙٙٔٔ المجموع

 المصدر:

محافظـة  إحصـا وتكنموجيـا المعمومـات، مديريـة  حصـا الجهـاز المركـزي لإل ،وزارة التخطيط والتعاون االنمـائي .ٔ
 م،)بيانات غير منشورة(.ٕٛٔٓكركوك، تقديرات السكان لعام

محافظة  إحصا وتكنموجيا المعمومات، مديرية  حصا الجهاز المركزي لإل ،وزارة التخطيط والتعاون االنمائي .ٕ
 .م،)بيانات غير منشورة(ٜٕٔٓكركوك، تقديرات السكان لعام
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 (ٗممحق )

 ٜٕٔٓة و البيئة لعام داريلمنتصف السنة في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل  اإلنجابعدد النسا  في سن 

 المجموع  ريف          حضر         ةداريالوحدات اإل
 ٜٜٕ٘ٙٗ ٗٓٙ ٜٕ٘٘ٓٗ م.ق. كركوك
 ٙٚٙٙ ٓٚٙ٘ ٙٓٓٔ ن.يايجي

 ٙٗ٘ٓٔ ٜٖ٘ٔ ٖٔ٘ٚ ن.التون كوبري
 ٕٖٗٛ ٜٖٗٔ ٖٜٙ ن.الممتقى

 ٙٙ٘ٛ ٖٗٓٛ ٕٙٚٗ ن.تازة خورماتو
 ٛ٘ٚٗ ٕٕٕٛ ٕٙٚٗ ن.ليالن
 ٕٕٕٛ ٛٛٛٔ ٖٜٗ ن.شوان

 ٖٓٚٓ ٜٛٚ ٕٕٔٛ ن.قرة هنجير
 ٜٕٓٙٗ ٓ٘ٚٚٔ ٓٔٚٔٔ م.ق.الحويجة
 ٖٖٔٔٔ ٖٖٗٓٔ ٕٓٛٙ ن.العباسي
 ٕٖ٘ٗٔ ٗٓٛٔٔ ٕٕٛٚ ن.الرياض
 ٜٖٚٛٔ ٖٖٜٙ ٔ٘ٙٗ ن.الزاب

 ٔٚٔٙٔ ٖٖٛٓٔ ٖٖٛ٘ م.ق.داقوق
 ٕٕٛٙ ٙٓٗٙ ٙٔٗ ن.الرشاد
 ٖٕٛٓٔ ٔٚٛٙ ٖٚٗ٘ م.ق.الدبس
 ٕٜٓٗ ٖٙٙٗ ٖٙ٘ ن.سركران
 ٖٕٗٔٓٗ ٜ٘ٛٙٛ ٜٕٖٗ٘ٓ المجموع

 المصدر:

محافظـة  إحصـا وتكنموجيـا المعمومـات، مديريـة  حصـا المركـزي لإلالجهـاز  ،وزارة التخطيط والتعاون االنمـائي .ٔ
 م،)بيانات غير منشورة(.ٕٛٔٓكركوك، تقديرات السكان لعام

محافظة  إحصا وتكنموجيا المعمومات، مديرية  حصا الجهاز المركزي لإل ،وزارة التخطيط والتعاون االنمائي .ٕ
 م،)بيانات غير منشورة(.ٜٕٔٓكركوك، تقديرات السكان لعام
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 (٘ممحق )

 .ٜٕٔٓة  لعام دارياإل ووحداتهاعدد الوالدات بحسب الفئات العمرية  لمحافظة كركوك 

 مجموع ٜٗ-٘ٗ ٗٗ-ٓٗ ٜٖ-ٖ٘ ٖٗ-ٖٓ ٜٕ-ٕ٘ ٕٗ-ٕٓ ٜٔ-٘ٔ اإلدارية اتالوحد

 ٜٕٕ٘ٙ ٓٙ ٙٗٙ ٜ٘ٗٔ ٙٓٔ٘ ٕٔ٘ٙ ٕٖٚٙ ٕ٘ٗٓ م.ق. كركوك
 ٜ٘ٙ ٖ ٘ٔ ٘ٚ ٘ٙٔ ٓ٘ٔ ٙٚٔ ٘ٚ ن.يايجي

 ٛٓٓٔ ٚ ٕٓ ٚٚ ٖٗٔ ٕ٘ٛ ٖٓٛ ٘ٓٔ ن.التون كوبري
 ٖٛٛ ٔ ٕٔ ٖٓ ٕٙ ٖٔٔ ٖٗٔ ٖٙ ن.الممتقى

 ٖ٘ٛ ٘ ٜٕ ٔٚ ٜٙٔ ٜٛٔ ٜٕٓ ٜٔ ن.تازة خورماتو
 ٘ٙٗ ٖ ٘ٔ ٓٛ ٕٗٔ ٓٛ ٕٓٔ ٕ٘ ن.ليالن
 ٓٓٗ ٖ ٓٔ ٖ٘ ٓٙ ٖٜ ٖٛٔ ٔٙ ن.شوان

 ٖٓٔ ٗ ٜٔ ٖٖ ٖ٘ ٚٛ ٓٚ ٕٙ ن.قرة هنجير
 ٖٛٗ٘ ٖٔ ٜٔ ٜٙٗ ٕٗٚ ٕٙٔٔ ٗٛٓٔ ٘٘ٗ م.ق.الحويجة
 ٛٔٗٔ ٙ ٖٛ ٕٓٓ ٕٕ٘ ٖٗٗ ٕٖ٘ ٕٚٔ ن.العباسي
 ٗٚ٘ٔ ٚ ٓٛ ٖٜٔ ٖ٘ٓ ٖٔٗ ٜٖٔ ٚٙٔ ن.الرياض
 ٜٙٗٔ ٘ ٚٚ ٙٙٔ ٕٗٚ ٚٔٗ ٜٖٔ ٙٙٔ ن.الزاب

 ٜٕٚٔ ٙ ٕٗ ٜ٘ٔ ٖٖٔ ٗٛٗ ٛٗ٘ ٖٕٔ م.ق.داقوق
 ٓٙٙ ٖ ٘ٔ ٘ٚ ٘ٙٔ ٓ٘ٔ ٚٚٔ ٘ٚ ن.الرشاد
 ٕٕٓٔ ٕ ٗٗ ٓٔٔ ٕٙٙ ٕٕٖ ٜٕ٘ ٖٙٔ م.ق.الدبس
 ٖٖٚ ٕ ٕٗ ٗٗ ٕٚ ٛٔٔ ٜٙ ٚٔ ن.سركران
 ٖٛٚٚٛ ٖٓٔ ٚٚٔٔ ٜٖٛٚ ٕٔٛٚ ٗ٘ٓٔٔ ٗٔٓٔٔ ٖٜٖٚ المجموع

الصـحي والحيـاتي،  حصـا المصدر: وزارة الصحة، دائرة صحة كركوك، قسم التخطيط وتنمية الموارد البشـرية، شـعبة اإل
 .،)بيانات غير منشورة(وحدة تطبيق البرامج اإلحصائية

 
 



 

 

 
 

183 

 (ٙممحق )

ة في دارياإل هاوحداتو  في محافظة كركوك حسب الفئات العمريةب اإلنجابعدد النسا  في سن 
 .ٜٕٔٓمنتصف السنة لعام 

الوحدات 
 ٜٗ-٘ٗ ٗٗ-ٓٗ ٜٖ-ٖ٘ ٖٗ-ٖٓ ٜٕ-ٕ٘ ٕٗ-ٕٓ ٜٔ-٘ٔ اإلدارية

 وعممج

 ٖٕٔٙٔ ٜٕٓ٘ٓ ٕٖٗٗٔ ٖٜٖٚٗ ٜٜٖٗٛ ٖٖٗٚٗ ٕٜ٘ٓٗ كركوكم.ق. 
249659 

 15676 ٕٛ٘ ٜٗٚ ٘ٚٚ ٜٚٙ ٜٜٜٜ ٙٛٔٔ ٕٚٗٔ ن.يايجي

 10546 ٕٜٚ ٕٔٔٔ ٕٙٛٔ ٜٗٗٔ ٓٔٙٔ ٚ٘ٛٔ ٕٔٙٔ ن.التون كوبري

 3842 ٖٙٓ ٕٖٗ ٚٗٗ ٙ٘٘ ٘ٚ٘ ٕٛٙ ٗٗٛ ن.الممتقى

 8566 ٖٖٚ ٜٛٚ ٕٖٓٔ ٕٕٔٔ ٕٖٓٔ ٔٔ٘ٔ ٜٛٚٔ ن.تازة خورماتو

 4758 ٘ٓٗ ٕٗ٘ ٔٚ٘ ٜٚٙ ٕٕٚ ٓٗٛ ٜٜٜ ن.ليالن

 2822 ٖٕٔ ٜٖٔ ٖٖٖ ٙٓٗ ٕ٘ٗ ٓٓ٘ ٛٓٙ ن.شوان

 3070 ٕٕٚ ٖٖ٘ ٖٙٚ ٖٗٗ ٓٚٗ ٓٗ٘ ٕ٘ٙ ن.قرة هنجير

 29460 ٕٚٗٗ ٖٖٓٗ ٜٖٛٗ ٕٕ٘ٗ ٕ٘ٗٗ ٕٔٔ٘ ٕٚٛٙ م.ق.الحويجة

 13113 ٛٗٓٔ ٗٚٗٔ ٖٓ٘ٔ ٜٙٛٔ ٜٛٙٔ ٕٖٕٚ ٕٓٚٛ ن.العباسي

 14532 ٛ٘ٔٔ ٖٖٙٔ ٖٜٙٔ ٕٕٓٔ ٜٕٚٔ ٜٕٚ٘ ٖٛٛٔ ن.الرياض

 13987 ٚٗٔٔ ٔٛ٘ٔ ٔ٘ٙٔ ٕٔٔٓ ٜٕٓٔ ٕٚٚٗ ٖٔٔٓ ن.الزاب

 16171 ٖٖٖٔ ٖٔٛٔ ٜٗٔٔ ٖٕٖٕ ٕٓٗٗ ٕٕٙٛ ٖٛٙٗ م.ق.داقوق

 6822 ٘٘ٗ ٜٖٛ ٜٛٚ ٕٖ٘ٔ ٜٛٔ ٜٛٛ ٓ٘ٛٔ ن.الرشاد

 12308 ٖٔٓٔ ٜٖٛٔ ٚٙٗٔ ٕٙٚٔ ٖٙٛٔ ٕٙٚٔ ٕٔٔٙ م.ق.الدبس

 4902 ٖٗٛ ٜٗ٘ ٚٙ٘ ٔٔٚ ٖٗٚ ٔٚٛ ٙٛٓٔ ن.سركران

 401234 ٖٙٙ٘٘ ٜٕٛ٘ٗ ٖٜٚٔٗ ٕٙ٘ٚ٘ ٕ٘ٙٔٙ ٕٔ٘ٓٚ ٜٗٛٔٛ المجموع

 المصدر:

محافظـة  إحصـا وتكنموجيـا المعمومـات، مديريـة  حصـا الجهاز المركزي لإل ،وزارة التخطيط والتعاون االنمائي .ٔ
 م،)بيانات غير منشورة(.ٕٛٔٓكركوك، تقديرات السكان لعام

محافظة  إحصا وتكنموجيا المعمومات، مديرية  حصا الجهاز المركزي لإل ،االنمائي وزارة التخطيط والتعاون .ٕ
 .م،)بيانات غير منشورة(ٜٕٔٓكركوك، تقديرات السكان لعام
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 (ٚممحق)

 .ٜٕٔٓعامة  لدارياإل ووحداتهامحافظة كركوك  (حضر)عدد الوالدات بحسب الفئات العمرية في 

 اتالوحد
 اإلدارية

 مجموع ٜٗ-٘ٗ ٗٗ-ٓٗ ٜٖ-ٖ٘ ٖٗ-ٖٓ ٜٕ-ٕ٘ ٕٗ-ٕٓ ٜٔ-٘ٔ

 ٕٕٗٗٙ ٓٙ ٗٗٙ ٜٓٗٔ ٜٗٓ٘ ٙٓ٘ٙ ٖٚ٘ٙ ٕٓٗٓ م.ق. كركوك
 ٜٙ ٓ ٕ ٔٔ ٕٗ ٕٕ ٕٙ ٔٔ ن.يايجي

 ٛٔ٘ ٗ ٓٔ ٓٗ ٜٙ ٙٗٔ ٜ٘ٔ ٗ٘ ن.التون كوبري
 ٛٙ ٓ ٕ ٘ ٔٔ ٕٓ ٕٗ ٙ ن.الممتقى

 ٖٚ٘ ٕ ٕٔ ٖٓ ٔٚ ٖٛ ٕٔٔ ٖٛ ن.تازة خورماتو
 ٜٚٔ ٔ ٙ ٖٗ ٓٙ ٖٗ ٔ٘ ٔٔ ن.ليالن
 ٜٔ ٔ ٕ ٛ ٗٔ ٕٔ ٖٔ ٗٔ ن.شوان

 ٜٜٔ ٖ ٕٔ ٕٔ ٕٕ ٙ٘ ٘ٗ ٓٗ ن.قرة هنجير
 ٜٜٜ ٗ ٕ٘ ٕٖٔ ٚٚ ٕٖٚ ٖٙٓ ٕٛٔ م.ق.الحويجة
 ٜٕٓ ٔ ٙ ٜٕ ٖٚ ٗٙ ٕ٘ ٜٔ ن.العباسي
 ٕٛٔ ٔ ٔٔ ٕٚ ٕٗ ٓٙ ٗ٘ ٖٕ ن.الرياض
 ٖٙٓ ٔ ٙٔ ٖٗ ٙ٘ ٙٛ ٓٛ ٖٗ ن.الزاب

 ٗٚ٘ ٕ ٗٔ ٘ٙ ٓٔٔ ٓٙٔ ٗٛٔ ٔٗ م.ق.داقوق
 ٗٗ ٓ ٔ ٘ ٔٔ ٓٔ ٕٔ ٘ ن.الرشاد
 ٚ٘ٗ ٔ ٚٔ ٕٗ ٔٓٔ ٕٕٔ ٕٔٔ ٕٙ م.ق.الدبس
 ٜٗ ٓ ٖ ٙ ٜ ٙٔ ٖٔ ٕ ن.سركران
 ٕٕٙٓٚ ٜٔ ٕٓٛ ٜٕٔٙ ٕ٘٘٘ ٙٛٙٚ ٓٚٙٚ ٕٕٙٙ المجموع

الصـحي والحيـاتي،  حصـا المصدر: وزارة الصحة، دائرة صحة كركوك، قسم التخطيط وتنمية الموارد البشـرية، شـعبة اإل
 .،)بيانات غير منشورة(وحدة تطبيق البرامج اإلحصائية
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 (ٛممحق )

ة دارياإل ووحداتها في )حضر( محافظة كركوك الفئات العمرية بحسب اإلنجابعدد النسا  في سن 
 .ٜٕٔٓفي منتصف السنة لعام 

 المجموع ٜٗ-٘ٗ ٗٗ-ٓٗ ٜٖ-ٖ٘ ٖٗ-ٖٓ ٜٕ-ٕ٘ ٕٗ-ٕٓ ٜٔ-٘ٔ اإلدارية اتالوحد
 249055 ٖٕ٘ٔٔ ٖٜٕٛٛ ٖ٘ٚٔٔ ٜٖٗٛٗ ٜٖٓٗٛ ٖٖ٘ٙٗ ٜٛٛٛٗ م.ق. كركوك

 1007 ٜٗ ٚٔٔ ٕٙٔ ٔٗٔ ٘٘ٔ ٙٚٔ ٜٛٔ ن.يايجي

 7350 ٕٛٙ ٘٘ٛ ٕٜٓ ٕٛٓٔ ٖٗٔٔ ٕٛٛٔ ٖٗٗٔ ن.التون كوبري

 692 ٗٙ ٔٛ ٚٛ ٜٚ ٙٓٔ ٕٔٔ ٖٙٔ ن.الممتقى

 4762 ٕٗٗ ٗ٘٘ ٜٙ٘ ٙٙٙ ٖ٘ٚ ٖٗٛ ٖٜ٘ ن.تازة خورماتو

 2476 ٖٕٓ ٕٛٛ ٖٓٔ ٖٙٗ ٕٖٛ ٖٗٗ ٙٛٗ ن.ليالن

 934 ٚٛ ٜٓٔ ٚٔٔ ٖٔٔ ٖٗٔ ٗٙٔ ٖٛٔ ن.شوان

 2282 ٕٕٔ ٕ٘ٙ ٕٙٛ ٜٖٔ ٕٖ٘ ٓٓٗ ٛٗٗ ن.قرة هنجير

 11709 ٚٛٓٔ ٕٖٙٔ ٙٙٗٔ ٖٛٙٔ ٙٓٛٔ ٕٔ٘ٓ ٜٜٕٕ م.ق.الحويجة

 2682 ٜٕٗ ٕٖٔ ٖٖٙ ٖٙٚ ٖٔٗ ٓٚٗ ٕٙ٘ ن.العباسي

 2729 ٕٗ٘ ٖٛٔ ٕٖٗ ٕٖٛ ٜٔٗ ٛٚٗ ٖٙ٘ ن.الرياض

 4650 ٕٖٗ ٔٗ٘ ٕٛ٘ ٓ٘ٙ ٚٔٚ ٘ٔٛ ٖٜٔ ن.الزاب

 5832 ٔٗ٘ ٜٚٙ ٖٓٚ ٙٔٛ ٜٓٓ ٕٔٓٔ ٘ٗٔٔ م.ق.داقوق

 492 ٘ٗ ٛٗ ٕ٘ ٛ٘ ٗٚ ٖٜ ٕٕٔ ن.الرشاد

 5437 ٘ٓ٘ ٕٖٙ ٔٛٙ ٔٙٚ ٖٛٛ ٖٜ٘ ٚٙٓٔ م.ق.الدبس

 536 ٓ٘ ٕٙ ٚٙ ٘ٚ ٖٛ ٜٗ ٘ٓٔ ن.سركران

 302625 ٜٕٛٓٛ ٕٖٙٓ٘ ٖٖٚٛٚ ٖٖٖٕٗ ٙٙٙٙٗ ٕٖٚٓ٘ ٖٜٔٗ٘ المجموع

 المصدر:
محافظـة كركـوك،  إحصـا وتكنموجيا المعمومـات، مديريـة  حصا الجهاز المركزي لإل ،نمائي_ وزارة التخطيط والتعاون اإل 

 م،)بيانات غير منشورة(.ٕٛٔٓتقديرات السكان لعام
محافظة كركوك،  إحصا وتكنموجيا المعمومات، مديرية  حصا الجهاز المركزي لإل ،نمائي_ وزارة التخطيط والتعاون اإل 

 م،)بيانات غير منشورة(.ٜٕٔٓتقديرات السكان لعام
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 (ٜممحق )

 .ٜٕٔٓة  لعام دارياإل ووحداتهامحافظة كركوك ( ريف )عدد الوالدات بحسب الفئات العمرية  في 

 اتالوحد
 اإلدارية

 مجموع ٜٗ-٘ٗ ٗٗ-ٓٗ ٜٖ-ٖ٘ ٖٗ-ٖٓ ٜٕ-ٕ٘ ٕٗ-ٕٓ ٜٔ-٘ٔ

 ٗ٘ ٓ ٕ ٘ ٕٔ ٘ٔ ٘ٔ ٘ م.ق. كركوك
 ٖٙ٘ ٖ ٖٔ ٗٙ ٔٗٔ ٕٛٔ ٓ٘ٔ ٗٙ ن.يايجي

 ٜٓٗ ٖ ٓٔ ٖٚ ٘ٙ ٜٖٔ ٘ٛٔ ٔ٘ ن.التون كوبري
 ٕٖٓ ٔ ٓٔ ٕ٘ ٔ٘ ٖٜ ٓٔٔ ٖٓ ن.الممتقى

 ٜٙٗ ٖ ٚٔ ٔٗ ٜٛ ٘ٔٔ ٜٙٔ ٖ٘ ن.تازة خورماتو
 ٕٛٙ ٕ ٜ ٙٗ ٕٛ ٙٗ ٜٙ ٗٔ ن.ليالن
 ٜٖٓ ٕ ٛ ٕٚ ٙٗ ٕٚ ٚٓٔ ٚٗ ن.شوان

 ٔٔٔ ٔ ٚ ٕٔ ٖٔ ٖٔ ٕ٘ ٕٕ ن.قرة هنجير
 ٜٕٗ٘ ٓٔ ٘ٙ ٖٖٚ ٜٚٔ ٖ٘ٛ ٛٚٚ ٕٖٚ م.ق.الحويجة
 ٕٓٔٔ ٙ ٕٖ ٔٚٔ ٕ٘ٔ ٖٛٚ ٖٓٓ ٛٓٔ ن.العباسي
 ٖ٘٘ٔ ٙ ٜٙ ٙٙٔ ٖٕٙ ٖٔٚ ٖٖٚ ٖٗٔ ن.الرياض
 ٜٛٔٔ ٗ ٔٙ ٕٖٔ ٕٛٔ ٖٖٔ ٖٔٔ ٕٖٔ ن.الزاب

 ٖ٘ٔٔ ٗ ٕٛ ٖٓٔ ٕٕٔ ٕٕٖ ٖٙٙ ٕٛ م.ق.داقوق
 ٙٔٙ ٖ ٗٔ ٓٚ ٗ٘ٔ ٓٗٔ ٘ٙٔ ٓٚ ن.الرشاد
 ٘ٗٚ ٔ ٕٚ ٛٙ ٘ٙٔ ٕٓٓ ٖٛٔ ٔٓٔ م.ق.الدبس
 ٕٖٗ ٕ ٕٔ ٖٛ ٖٙ ٕٓٔ ٖٛ ٘ٔ ن.سركران
 ٕ٘ٚٔٔ ٓٗ ٖٙ٘ ٖٛٔٔ ٕٔٓٗ ٖٖٖٗ ٖٖٖٗ ٕٗٔٔ المجموع

الصـحي والحيـاتي،  حصـا المصدر: وزارة الصحة، دائرة صحة كركوك، قسم التخطيط وتنمية الموارد البشـرية، شـعبة اإل
 .،)بيانات غير منشورة(وحدة تطبيق البرامج اإلحصائية
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 (ٓٔممحق )

ة في دارياإل ووحداتها محافظة كركوك )ريف( في الفئات العمرية بحسب اإلنجابعدد النسا  في سن 
 .ٜٕٔٓمنتصف السنة لعام 

 المصدر:
محافظـة كركـوك،  إحصـا وتكنموجيا المعمومـات، مديريـة  حصا الجهاز المركزي لإل ،نمائي_ وزارة التخطيط والتعاون اإل 

 م،)بيانات غير منشورة(.ٕٛٔٓتقديرات السكان لعام
محافظة كركوك،  إحصا وتكنموجيا المعمومات، مديرية  حصا الجهاز المركزي لإل ،نمائي_ وزارة التخطيط والتعاون اإل 

 م،)بيانات غير منشورة(.ٜٕٔٓتقديرات السكان لعام

 

 المجموع ٜٗ-٘ٗ ٗٗ-ٓٗ ٜٖ-ٖ٘ ٖٗ-ٖٓ ٜٕ-ٕ٘ ٕٗ-ٕٓ ٜٔ-٘ٔ اإلدارية اتالوحد
 604 ٙٗ ٚٙ ٜٙ ٛٛ ٜٓ ٛٓٔ ٖٙٔ م.ق. كركوك

 5669 ٖٗٗ ٕٖٙ ٜٗٙ ٕٙٛ ٘ٗٛ ٜٓٓٔ ٕٗٚٔ ن.يايجي

 3196 ٕ٘ٗ ٖٙ٘ ٖٙٙ ٙٙٗ ٙٚٗ ٜٙ٘ ٛٔٚ ن.التون كوبري

 3150 ٕٔٗ ٖٔ٘ ٖٔٙ ٜ٘ٗ ٜٙٗ ٔٙ٘ ٛٓٚ ن.الممتقى

 3804 ٜٕٔ ٕٗٗ ٖٙٗ ٗ٘٘ ٚٙ٘ ٚٚٙ ٘٘ٛ ن.تازة خورماتو

 2282 ٘ٚٔ ٕٗ٘ ٕٔٙ ٖٖٖ ٖٓٗ ٙٓٗ ٖٔ٘ ن.ليالن

 1888 ٘ٗٔ ٕٓٔ ٕٙٔ ٕ٘ٚ ٕٕٛ ٖٖٙ ٕٗٗ ن.شوان

 788 ٓٙ ٛٛ ٜٓ ٘ٔٔ ٛٔٔ ٓٗٔ ٚٚٔ ن.قرة هنجير

 17751 ٖٓٙٔ ٜٛٚٔ ٕٖٕٓ ٕٚٛ٘ ٕٙٗٙ ٖٓٙٔ ٜٖٛٛ م.ق.الحويجة

 10431 ٜٜٚ ٕٙٔٔ ٜٗٔٔ ٕٓ٘ٔ ٘٘٘ٔ ٚ٘ٛٔ ٖٕٗٗ ن.العباسي

 11803 ٜٗٓ ٖ٘ٔٔ ٖٔ٘ٔ ٕٓٚٔ ٓٙٚٔ ٕٔٓٔ ٕٕ٘ٙ ن.الرياض

 9337 ٘ٔٚ ٓٗٓٔ ٜٙٓٔ ٖٔٙٔ ٕٜٖٔ ٕٙٙٔ ٜٕٛٓ ن.الزاب

 10339 ٕٜٚ ٕ٘ٔٔ ٗٛٔٔ ٚٓ٘ٔ ٔٗ٘ٔ ٓٗٛٔ ٖٕٖٕ م.ق.داقوق

 6330 ٓٔٗ ٖٔٗ ٖٚٚ ٗٚٗٔ ٗٗٛ ٜٙٚ ٕٛٚٔ ن.الرشاد

 6871 ٕٙ٘ ٙٙٚ ٚٛٚ ٔٓٓٔ ٕٗٓٔ ٖٕٕٔ ٗٗ٘ٔ م.ق.الدبس

 4366 ٖٖ٘ ٙٛٗ ٓٓ٘ ٖٙٙ ٔ٘ٙ ٚٚٚ ٜٔٛ ن.سركران

 98609 ٛٚٗٚ ٕٕٙٓٔ ٕٖٓٔٔ ٕٕٜٗٔ ٓٓٙٗٔ ٕٕٕٚٔ ٖٕٕٙٗ المجموع
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 (ٔٔممحق )

 .ٜٕٔٓة والبيئة لعام داريدون سن الخامسة في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل األطفالعدد 

 مجموع ريف حضر ةداريالوحدات اإل
 ٖٖٖٔٛٔ ٜٗٗ ٖٖٖٗٙٔ م.ق. كركوك
 ٙ٘ٚٗ ٕٚٔٗ ٜٖ٘ ن.يايجي

 ٕٖٔٙ ٖٕٙٚ ٖٜٖٙ ن.التون كوبري
 ٖٕٔٚ ٕٖٕٗ ٖٔٚ ن.الممتقى

 ٜٖٚ٘ ٜٕٕٛ ٕٓ٘٘ ن.تازة خورماتو
 ٖٕٖٓ ٜٚٙٔ ٕٖٙٔ ن.ليالن
 ٜٗٓٔ ٗٓٗٔ ٓٓ٘ ن.شوان

 ٛٓٛٔ ٚٛ٘ ٕٕٔٔ ن.قرة هنجير
 ٜٔٚٗٔ ٕٖٓٓٔ ٕٔٚٙ م.ق.الحويجة
 ٜٜٗٔ ٜ٘ٚٚ ٖ٘ٗٔ ن.العباسي
 ٜٖٕٓٔ ٛٚٚٛ ٔٙٗٔ ن.الرياض
 ٖٜٗٗ ٖٜٗٙ ٜٕٔٗ ن.الزاب

 ٕٔٛٓٔ ٛٛٙٚ ٕٖٗٔ م.ق.داقوق
 ٜٚٛٗ ٗٙٚٗ ٖٕٕ ن.الرشاد
 ٕٔٓٛ ٓٔٔ٘ ٜٕٔٔ م.ق.الدبس
 ٖٖٗ٘ ٕٖٚٗ ٕٚٛ ن.سركران
 ٖٕٓٓٗ٘ ٜٖٖٓٚ ٕٓٔٓٙٔ المجموع

                 وتكنموجيا المعمومات، مديرية  حصا الجهاز المركزي لإل ،المصدر: وزارة التخطيط والتعاون االنمائي
 م،)بيانات غير منشورة(.ٜٕٔٓمحافظة كركوك، تقديرات السكان لعام إحصا         
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 (ٕٔممحق)

 .ٜٕٔٓة والبيئة لعام داريفي محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل اإلنجابعدد النسا  في سن 

 وعممج ريف حضر ةداريإلوحدات اال
 ٜٕٕٓٓ٘ ٕٔٙ ٕٕٕٛٛ٘ م.ق. كركوك
 ٖٙٚٙ ٗٗٚ٘ ٜٔٓٔ ن.يايجي

 ٕٛٙٓٔ ٖٕٖٙ ٙٗٗٚ ن.التون كوبري
 ٕٜٖٛ ٜٖٓٔ ٕٓٚ ن.الممتقى

 ٚٚٙٛ ٖٗ٘ٛ ٕٗٛٗ ن.تازة خورماتو
 ٕٓٛٗ ٕٖٕٔ ٕٛٓ٘ ن.ليالن
 ٜٕ٘ٛ ٖٜٔٔ ٜٙٗ ن.شوان

 ٜٖٓٔ ٜٜٚ ٖٕٓٔ ن.قرة هنجير
 ٖٜٕٗٛ ٜٔٛٚٔ ٕٙٛٔٔ م.ق.الحويجة
 ٕٖٗٛٔ ٜٙ٘ٓٔ ٕ٘ٔٚ ن.العباسي
 ٕٓٚٗٔ ٜٚ٘ٔٔ ٕٗٙٚ ن.الرياض
 ٜٙٔٗٔ ٜٚ٘ٗ ٔٔٚٗ ن.الزاب

 ٖٔٛٙٔ ٖٚٗٓٔ ٜٜٓ٘ م.ق.داقوق
 ٜٓٔٙ ٜٛٗٙ ٕٔٗ ن.الرشاد
 ٕٚٙٗٔ ٜٓٙٙ ٚٓ٘٘ م.ق.الدبس
 ٜٙٙٗ ٖٕٗٗ ٖٗ٘ ن.سركران
 ٗٗٗٙٓٗ ٜٜٜٚٙ ٖٚٚٗٙٓ المجموع

محافظة  إحصا وتكنموجيا المعمومات، مديرية  حصا الجهاز المركزي لإل ،المصدر: وزارة التخطيط والتعاون االنمائي
 م،)بيانات غير منشورة(.ٜٕٔٓكركوك، تقديرات السكان لعام
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 (ٖٔممحق )

 .ٜٕٔٓة لعام داريفي محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل (الريف)توزيع سكان 

حجم السكان    ةداريالوحدات اإل
 الكمي

 سكانحجم 
 الريف

 نسبة السكان
 الدرجة المعيارية الريف

 ٕٔ,ٕ- ٖ,ٓ ٕٕٓٙ ٜٙٗٓٓٓٔ م.ق. كركوك
 ٜ,ٓ ٜ,٘ٛ ٕٙٚ٘ٗ ٕٚٓٙٛ ن.يايجي

 ٙٓ,ٔ- ٕٖ ٖٙٗٛٔ ٜٕٖٛٗ ن.التون كوبري
 ٛ,ٓ ٔ,ٖٛ ٖٓ٘ٙٔ ٜٕٗٙٔ ن.الممتقى

 ٗ٘,ٓ- ٗ,ٙٗ ٜٛٗٙٔ ٖٛٙ٘٘ ن.تازة خورماتو
 ٔٗ,ٓ- ٜ,ٜٗ ٖٜٜٛ ٜٗٔٛٔ ن.ليالن
 ٕٚ,ٓ ٙ,ٛٙ ٗٛٔٛ ٕٜٗٔٔ ن.شوان

 ٔٛ,ٔ- ٖ,ٔٔ ٜٔٗٔ ٕ٘٘٘ٔ ن.قرة هنجير
 ٖٓ,ٓ ٔ,ٕٙ ٖٜٚٙٚ ٖٕٙ٘ٛٔ م.ق.الحويجة
 ٔٚ,ٓ ٛ,ٓٛ ٕٕٔ٘ٗ ٜٔٙ٘٘ ن.العباسي
 ٚٚ,ٓ ٗ,ٕٛ ٓٙٔٔ٘ ٜٕٔٓٙ ن.الرياض
 ٕٙ,ٓ ٘,ٛٙ ٚٙٗٓٗ ٕٜٓٔ٘ ن.الزاب

 ٙٔ,ٓ ٚ,٘ٙ ٔٔٛٗٗ ٖٛٔٛٙ م.ق.داقوق
 ٕ.ٔ ٖ,ٜٗ ٕٗٙٚٚ ٕٖٜٕٗ ن.الرشاد
 ٕٔ,ٓ- ٛ,ٚ٘ ٜٕٔٛٚ ٖٙ٘ٔ٘ م.ق.الدبس
 ٗٓ,ٔ ٛ,ٜٛ ٕٜ٘ٛٔ ٕٗٚٓٔ ن.سركران
  ٔ,ٕٙ ٖٕٗٚٚٗ ٖٜٜٖ٘ٙٔ المحافظة

 محافظة إحصا  مديرية، المعمومات وتكنموجيا لإلحصا  المركزي الجهاز اإلنمائي، والتعاون التخطيط وزارة المصدر:
 (.منشورة غير بيانات،)مٜٕٔٓلعام السكان تقديرات، كركوك

 ٕ,ٔٙالمتوسط الحسابي= -
 ٘,ٕٚالدرجة المعيارية= -



 

 

 
 

191 

 (ٗٔممحق)
الحاصالت عمى الشهادة اإلعدادية فما فوق في محافظة كركوك بحسب الوحدات  ناثتوزيع لإل 

 .ٜٕٔٓة والبيئة لعام دارياإل

الوحدات 
 ةدارياإل

الدرجة  المجمـــــــوع ريـــــــف حضــــر
 % المتعممات ناثاإل  % المتعممات ناثاإل  % المتعممات ناثاإل  المعيارية

 ٛ٘,ٕ ٜ,ٕٖ ٕٖٙ ٜٜٔ صفر صفر ٖ ٖٖ ٕٖٙ ٜٛٛ م.ق.كركوك

 ٘ٓ,ٓ- ٙ,٘ٔ ٘ ٕٖ ٖ,ٗٔ ٗ ٕٛ ٕ٘ ٔ ٗ ن.يايجي
 ٖٛ,ٓ ٗ,ٕٔ ٙ ٕٛ ٔ,ٔٔ ٔ ٜ ٖ,ٕٙ ٘ ٜٔ ن.التون كوبري

 ٗٗ,ٓ ٛ,ٛٔ ٖ ٙٔ ٖ,٘ٔ ٕ ٖٔ ٖ,ٖٖ ٔ ٖ ن.الممتقى
 ٕٔ,ٓ ٚ,ٙٔ ٙ ٖٙ ٚ,ٔٔ ٕ ٚٔ ٔ,ٕٔ ٗ ٜٔ ن.تازة خورماتو

 ٖ٘,ٓ ٗ,ٜٔ ٖ ٚٔ ٘,ٕٔ ٔ ٛ ٕ,ٕٕ ٕ ٜ ن.ليالن
 ٙٚ,ٔ- ٖ,ٗ ٔ ٖٕ صفر صفر ٙٔ ٖ,ٗٔ ٔ ٚ ن.شوان

 ٜٚ,ٓ ٔ,ٕٔ ٛ ٖٛ ٕٓ ٔ ٘ ٕ,ٕٔ ٚ ٖٖ ن.قرة هنجير
 ٕٚ,ٓ- ٔ,ٗٔ ٕٔ ٘ٛ ٖ,ٔٔ ٙ ٖ٘ ٛ,ٛٔ ٙ ٕٖ م.ق.الحويجة
 ٛٔ,ٔ- ٔ,ٛ ٖ ٖٚ ٙ.ٙ ٕ ٖٓ ٖ,ٗٔ ٔ ٚ ن.العباسي

 ٚٚ,ٓ- ٛ,ٓٔ ٗ ٖٚ ٓٔ ٖ ٖٓ ٖ,ٗٔ ٔ ٚ ن.الرياض

 ٕٓ,ٔ- ٛ ٗ ٓ٘ ٜ ٖ ٖٖ ٜ,٘ ٔ ٚٔ ن.الزاب

 ٛٔ,ٓ- ٚ,ٗٔ ٓٔ ٛٙ ٛ,ٛ ٗ ٘ٗ ٔ,ٕٙ ٙ ٖٕ م.ق.داقوق
 ٕٔ,ٓ ٚ,ٙٔ ٕ ٕٔ ٔ,ٔٔ ٔ ٜ ٖ,ٗٔ ٔ ٖ ن.الرشاد

 صفر ٜ,٘ٔ ٚ ٗٗ ٕٔ ٕ ٕ٘ ٕ٘ ٗ ٜٔ م.ق.الدبس
 ٕٓ,ٓ- ٛ,٘ٔ ٖ ٜٔ ٙ,ٚٔ ٖ ٚٔ صفر صفر ٕ ن.سركران
  ٖ,ٕٙ ٖٓٗ ٖٖ٘ٔ ٖ,ٓٔ ٖ٘ ٖٔٗ ٛ,ٖٔ ٖٚٙ ٕٜٔٔ المجموع

 المصدر: الدراسة الميدانية.

 ٜ,٘ٔالمتوسط الحسابي=_

 ٙ,ٙالدرجة المعيارية=_
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 (٘ٔممحق )

توزيع النسا  المتزوجات في سن الحمل المواتي يستعممن وسائل منع الحمل  في محافظة كركوك 
 .ٜٕٔٓة والبيئة لعام داريبحسب الوحدات اإل

 
 ةداريالوحدات اإل

  المجموع ريف حضر
الدرجة 
 المعيارية

 
 ناثاإل 

النسا  
المواتي 
 يستعممن

 ناثاإل  %
النسا  
المواتي 
 يستعممن

%  
 ناثاإل 

النسا  
المواتي 
 يستعممن

 
% 

 ٕٛ,ٕ ٘,ٙ٘ ٓٙ٘ ٜٜٔ صفر صفر ٖ ٚ,ٙ٘ ٓٙ٘ ٜٛٛ م.ق.كركوك

 ٙٓ,ٓ- ٜ,ٕٔ ٚ ٕٖ ٜ,ٚٔ ٘ ٕٛ ٓ٘ ٕ ٗ ن.يايجي

 ٛ,ٓ ٔ,ٕٖ ٜ ٕٛ ٔ,ٔٔ ٔ ٜ ٔ,ٕٗ ٛ ٜٔ ن.التون كوبري

 ٕ,ٓ ٕ٘ ٗ ٙٔ ٖٕ ٕ ٖٔ ٖ,ٖٖ ٔ ٖ ن.الممتقى

 ٖٗ,ٓ ٛ,ٕٚ ٓٔ ٖٙ ٙ,ٚٔ ٖ ٚٔ ٛ,ٖٙ ٚ ٜٔ ن.تازة خورماتو

 ٕٕ,ٓ ٕ,ٕ٘ ٗ ٚٔ ٔ,ٙٔ ٔ ٛ ٖ,ٖٖ ٖ ٜ ن.ليالن

 ٙٔ,ٔ- ٚ,ٛ ٕ ٖٕ ٖ,ٙ ٔ ٙٔ ٖ,ٗٔ ٔ ٚ ن.شوان

 ٜٓ,ٓ ٚ,ٖٕ ٜ ٖٛ ٕٓ ٔ ٘ ٕ,ٕٗ ٛ ٖٖ ن.قرة هنجير

 ٜ,ٓ- ٛ,ٔٔ ٓٔ ٘ٛ ٘,ٚ ٗ ٖ٘ ٛ,ٛٔ ٙ ٕٖ م.ق.الحويجة

 ٕٔ,ٔ- ٔ,ٛ ٖ ٖٚ ٚ,ٙ ٕ ٖٓ ٖ,ٗٔ ٔ ٚ ن.العباسي

 ٜٛ,ٓ- ٛ,ٓٔ ٗ ٖٚ ٚ,ٙ ٕ ٖٓ ٙ,ٕٛ ٕ ٚ ن.الرياض

 ٕٕ,ٔ- ٛ ٗ ٓ٘ ٔ,ٙ ٕ ٖٖ ٛ,ٔٔ ٕ ٚٔ ن.الزاب

 ٘ٗ,ٓ ٜ,ٕٚ ٜٔ ٛٙ ٛ,ٚٔ ٛ ٘ٗ ٛ,ٚٗ ٔٔ ٖٕ م.ق.داقوق

 ٕ,ٓ ٕ٘ ٖ ٕٔ ٕ,ٕٕ ٕ ٜ ٖ,ٖٖ ٔ ٖ ن.الرشاد

 ٔٓ,ٓ ٚ,ٕٕ ٓٔ ٗٗ ٕٔ ٖ ٕ٘ ٛ,ٖٙ ٚ ٜٔ م.ق.الدبس

 ٖٔ,ٓ ٖ,ٕٙ ٘ ٜٔ ٘,ٖٕ ٗ ٚٔ ٓ٘ ٔ ٕ ن.سركران

  ٕ,ٖٗ ٕٙٙ ٖٖ٘ٔ ٕٔ ٔٗ ٖٔٗ ٕ٘ ٕٔٙ ٕٜٔٔ المجموع

 .الدراسة الميدانيةالمصدر: 

 ٙ,ٕٕالمتوسط الحساب=_

 ٔ,ٕٔاالنحراف المعياري= _
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 (ٙٔممحق)

توزيع النسا  المتزوجات في سن الحمل المواتي يرضعن رضاعة طبيعية في محافظة كركوك بحسب 
 .ٜٕٔٓة والبيئة لعام داريوحداتها اإل

 المصدر: الدراسة الميدانية.
 ٕٚالمتوسط الحسابي=_
 ٘٘,ٓٔاالنحراف المعياري=_
 

الوحدات 
 اإلدارية

الدرجة  المجموع ريف حضر
 % المرضعات اإلناث % المرضعات اإلناث % المرضعات اإلناث المعيارية

 ٜٕ,ٓ- ٜ,ٛٙ ٖٛٙ ٜٜٔ ٚ,ٙٙ ٕ ٖ ٜ,ٛٙ ٔٛٙ ٜٛٛ م.ق.كركوك

 ٛٛ,ٓ ٖ,ٔٛ ٕٙ ٕٖ ٔ,ٕٛ ٖٕ ٕٛ ٘ٚ ٖ ٗ ن.يايجي

 ٕٛ,ٓ ٘ٚ ٕٔ ٕٛ ٛ,ٚٚ ٚ ٜ ٚ,ٖٚ ٗٔ ٜٔ ن.التون كوبري

 ٕٛ,ٓ ٘ٚ ٕٔ ٙٔ ٜ,ٙٚ ٓٔ ٖٔ ٚ,ٙٙ ٕ ٖ ن.الممتقى

 ٕٛ,ٓ ٘ٚ ٕٚ ٖٙ ٗ,ٕٛ ٗٔ ٚٔ ٗ,ٛٙ ٖٔ ٜٔ ن.تازة خورماتو

 ٖٔ,ٓ- ٙ,ٓٚ ٕٔ ٚٔ ٘ٚ ٙ ٛ ٚ,ٙٙ ٙ ٜ ن.ليالن

 ٘ٓ,ٔ- ٜ,ٓٙ ٗٔ ٖٕ ٛ,ٛٙ ٔٔ ٙٔ ٜ,ٕٗ ٖ ٚ ن.شوان

 ٛٓ,ٖ- ٘,ٜٖ ٘ٔ ٖٛ ٓٛ ٗ ٘ ٖ,ٖٖ ٔٔ ٖٖ ن.قرة هنجير

 ٘ٙ,ٓ ٛ,ٛٚ ٚٙ ٘ٛ ٓ,ٖٛ ٗٗ ٖ٘ ٜ,ٔٚ ٖٕ ٕٖ م.ق.الحويجة

 ٙٛ,ٓ ٔ,ٔٛ ٖٓ ٖٚ ٖ,ٖٛ ٕ٘ ٖٓ ٗ,ٔٚ ٘ ٚ ن.العباسي

 ٜٓ,ٓ ٖٚ ٕٚ ٖٚ ٚ,ٙٚ ٖٕ ٖٓ ٔ,ٚ٘ ٗ ٚ ن.الرياض

 ٜٔ,ٓ ٗٚ ٖٚ ٓ٘ ٛ,ٛٚ ٕٙ ٖٖ ٚ,ٗٙ ٔٔ ٚٔ ن.الزاب

 ٖٛ,ٓ- ٕ,ٖٙ ٖٗ ٛٙ ٔ,ٔٚ ٕٖ ٘ٗ ٛ,ٚٗ ٔٔ ٖٕ م.ق.داقوق

 ٕٛ,ٓ ٘ٚ ٜ ٕٔ ٓٛ ٗ ٜ ٗ,ٔٚ ٘ ٖ ن.الرشاد

 ٖٜ,ٓ ٛ,ٔٛ ٖٙ ٗٗ ٓٛ ٕٓ ٕ٘ ٕ,ٗٛ ٙٔ ٜٔ م.ق.الدبس

 ٙٙ,ٓ ٜ,ٛٚ ٘ٔ ٜٔ ٗ,ٕٛ ٗٔ ٚٔ ٓ٘ ٔ ٕ ن.سركران

  ٔ,ٓٚ ٗٚٓٔ ٖٖ٘ٔ ٚ,ٚٚ ٕ٘ٙ ٖٔٗ ٛ,ٚٙ ٜٓٛ ٕٜٔٔ المجموع
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 (ٚٔممحق)

الف دينار عراقي في محافظة كركوك بحسب  ٓٓ٘الذي يقل دخمهم الشهري عن  األسرتوزيع 
 .ٜٕٔٓة والبيئة لعام داريالوحدات اإل

الوحدات 
 ةدارياإل

الدرجة  المجموع ريف حضر
 % جاباتاإل األسر % جاباتاإل األسر % جاباتاإل األسر المعيارية

 ٖٛ,ٔ- ٚ,ٖٗ ٖٗٗ ٜٜٔ ٖ,ٖٖ ٔ ٖ ٚ,ٖٗ ٖٖٗ ٜٛٛ م.ق.كركوك

 ٕٙ,ٓ ٛ,ٖٗ ٗٔ ٕٖ ٜ,ٕٗ ٕٔ ٕٛ ٓ٘ ٕ ٗ ن.يايجي

 ٘ٛ,ٔ- ٔ,ٕٖ ٜ ٕٛ ٖ,ٖٖ ٖ ٜ ٙ,ٖٔ ٙ ٜٔ ن.التون كوبري

 ٕٙ,ٓ ٛ,ٖٗ ٚ ٙٔ ٕ,ٙٗ ٙ ٖٔ ٖ,ٖٖ ٔ ٖ ن.الممتقى

 ٖٔ,ٔ- ٔ,ٖٙ ٖٔ ٖٙ ٕ,ٔٗ ٚ ٚٔ ٙ,ٖٔ ٙ ٜٔ ن.تازة خورماتو

 ٕٔ,ٓ- ٕ,ٔٗ ٚ ٚٔ ٓ٘ ٗ ٛ ٖ,ٖٖ ٖ ٜ ن.ليالن

 ٜٚ,ٔ ٕ,ٕ٘ ٕٔ ٖٕ ٓ٘ ٛ ٙٔ ٔ,ٚ٘ ٗ ٚ ن.شوان

 ٜٜ,ٓ- ٛ,ٖٙ ٗٔ ٖٛ ٓٗ ٕ ٘ ٖ,ٖٙ ٕٔ ٖٖ ن.قرة هنجير

 ٙٛ,ٓ ٔ,ٚٗ ٓٗ ٘ٛ ٔ,ٜٗ ٕٙ ٖ٘ ٛ,ٖٗ ٗٔ ٕٖ م.ق.الحويجة

 ٗٙ,ٔ ٗ,ٔ٘ ٜٔ ٖٚ ٖ,ٖ٘ ٙٔ ٖٓ ٜ,ٕٗ ٖ ٚ ن.العباسي

 ٙٙ,ٓ ٜ,٘ٗ ٚٔ ٖٚ ٓ٘ ٘ٔ ٖٓ ٙ,ٕٛ ٕ ٚ ن.الرياض

 ٖ,ٓ ٗٗ ٕٕ ٓ٘ ٘,٘ٗ ٘ٔ ٖٖ ٕ,ٔٗ ٚ ٚٔ ن.الزاب

 ٕٔ,ٓ- ٕ,ٔٗ ٕٛ ٛٙ ٗ,ٗٗ ٕٓ ٘ٗ ٛ,ٖٗ ٛ ٖٕ م.ق.داقوق

 ٕٔ,ٓ- ٚ,ٔٗ ٘ ٕٔ ٗ,ٗٗ ٗ ٜ ٖ,ٖٖ ٔ ٖ ن.الرشاد

 ٙٔ,ٓ ٕ,ٖٗ ٜٔ ٗٗ ٓٗ ٓٔ ٕ٘ ٖ,ٚٗ ٜ ٜٔ م.ق.الدبس

 ٗٓ,ٓ- ٔ,ٕٗ ٛ ٜٔ ٕ,ٔٗ ٚ ٚٔ ٓ٘ ٔ ٕ ن.سركران

  ٚ,ٖٚ ٛٚ٘ ٖٖ٘ٔ ٚ,٘ٗ ٙ٘ٔ ٖٔٗ ٗ,ٖ٘ ٕٕٗ ٕٜٔٔ المجموع

 .الميدانيةالدراسة المصدر: 
 ٖ,ٕٗالمتوسط الحسابي=_
 ٘,٘االنحراف المعياري=_
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 (ٛٔمحمق)

ة والبيئة داريالنشطات اقتصاديا في سن الحمل في محافظة كركوك بحسب الوحدات اإل ناثاإل توزيع 
 .ٜٕٔٓلعام 

الوحدات 
 ةدارياإل

الدرجة  المجموع ريف حضر
 % العامالت ناثاإل  % العامالت ناثاإل  % العامالت ناثاإل  المعيارية

 ٔٗ,ٕ ٖ,ٜٗ ٜٛٗ ٜٜٔ ٖ,ٖٖ ٔ ٖ ٗ,ٜٗ ٛٛٗ ٜٛٛ م.ق.كركوك

 صفر ٕ٘ ٛ ٕٖ ٕ٘ ٚ ٕٛ ٕ٘ ٔ ٗ ن.يايجي

 ٚٚ,ٔ ٜ,ٕٗ ٕٔ ٕٛ ٖ,ٖٖ ٖ ٜ ٗ,ٚٗ ٜ ٜٔ ن.التون كوبري

 صفر ٕ٘ ٗ ٙٔ ٔ,ٖٕ ٖ ٖٔ ٖ,ٖٖ ٔ ٖ ن.الممتقى

 ٕٛ,ٓ ٛ,ٕٚ ٓٔ ٖٙ ٙ,ٚٔ ٖ ٚٔ ٛ,ٖٙ ٚ ٜٔ ن.تازة خورماتو

 ٗٗ,ٓ ٗ,ٜٕ ٘ ٚٔ ٕ٘ ٕ ٛ ٖ,ٖٖ ٖ ٜ ن.ليالن

 ٔٙ,ٔ- ٚ,ٛ ٕ ٖٕ ٖ,ٙ ٔ ٙٔ ٖ,ٗٔ ٔ ٚ ن.شوان

 ٘ٙ,ٓ ٙ,ٖٔ ٕٔ ٖٛ ٕٓ ٔ ٘ ٖ,ٖٖ ٔٔ ٖٖ ن.قرة هنجير

 ٜٗ,ٓ- ٕٓ ٚٔ ٘ٛ ٔ,٘ٔ ٛ ٖ٘ ٔ,ٕٛ ٜ ٕٖ م.ق.الحويجة

 ٙٛ,ٓ- ٕ,ٙٔ ٙ ٖٚ ٖ,ٖٔ ٗ ٖٓ ٙ,ٕٛ ٕ ٚ ن.العباسي

 ٙ,ٓ- ٜ,ٛٔ ٚ ٖٚ ٚ,ٙٔ ٘ ٖٓ ٙ,ٕٛ ٕ ٚ ن.الرياض

 ٜٛ,ٓ- ٙٔ ٛ ٓ٘ ٔ,ٕٔ ٗ ٖٖ ٘,ٖٕ ٗ ٚٔ ن.الزاب

 ٕٚ,ٓ- ٙ,ٚٔ ٕٔ ٛٙ ٚ,ٙ ٖ ٘ٗ ٔ,ٜٖ ٜ ٖٕ م.ق.داقوق

 صفر ٕ٘ ٖ ٕٔ ٕ,ٕٕ ٕ ٜ ٖ,ٖٖ ٔ ٖ ن.الرشاد

 صفر ٕ٘ ٔٔ ٗٗ ٕٓ ٘ ٕ٘ ٘,ٖٔ ٙ ٜٔ م.ق.الدبس

 ٜٖ,ٓ- ٔ,ٕٔ ٗ ٜٔ ٘,ٖٕ ٗ ٚٔ صفر صفر ٕ ن.سركران

  ٛ,ٜٖ ٓٔٙ ٖٖ٘ٔ ٗ,ٙٔ ٙ٘ ٖٔٗ ٘,ٙٗ ٗ٘٘ ٕٜٔٔ المجموع

 .الدراسة الميدانيةالمصدر: 

 ٕ٘المتوسط الحسابي=_

 ٕٔ,ٓٔاالنحراف المعياري=_
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 (ٜٔممحق)

 .ٜٕٔٓة والبيئة لعام داريالمستأجرة في محافظة كركوك بحسب وحداتها اإل األسرتوزيع 

 ةداريالوحدات اإل
الدرجة  المجموع ريف حضر

 المعيارية
 % المستأجرة األسر % المستأجرة األسر % المستأجرة األسر

 ٙٛ,ٕ ٜ,ٖٗ ٖٙٗ ٜٜٔ صفر صفر ٖ ٖ٘ ٖٙٗ ٜٛٛ م.ق.كركوك

 صفر ٙ,٘ٔ ٘ ٕٖ ٖ,ٗٔ ٗ ٕٛ ٕ٘ ٔ ٗ ن.يايجي

 ٕ,ٓ- ٖ,ٗٔ ٗ ٕٛ ٔ,ٔٔ ٔ ٜ ٛ,٘ٔ ٖ ٜٔ ن.التون كوبري

 ٙٗ,ٓ ٛ,ٛٔ ٖ ٙٔ ٗ,٘ٔ ٕ ٖٔ ٖ,ٖٖ ٔ ٖ ن.الممتقى

 ٕٙ,ٓ- ٜ,ٖٔ ٘ ٖٙ ٜ,٘ ٔ ٚٔ ٔ,ٕٔ ٗ ٜٔ ن.تازة خورماتو

 ٖ,ٓ ٙ,ٚٔ ٖ ٚٔ ٘,ٕٔ ٔ ٛ ٕ,ٕٕ ٕ ٜ ن.ليالن

 ٖٛ,ٓ- ٖٔ ٖ ٖٕ ٘,ٕٔ ٕ ٙٔ ٖ,ٗٔ ٔ ٚ ن.شوان

 ٕٓ,ٓ ٛ,٘ٔ ٙ ٖٛ صفر صفر ٘ ٕ,ٛٔ ٙ ٖٖ ن.قرة هنجير

 ٘ٙ,ٓ ٕٓ ٚٔ ٘ٛ ٕ,ٖٔ ٚ ٖ٘ ٖ,ٖٔ ٓٔ ٕٖ م.ق.الحويجة

 ٔٔ,ٔ- ٔ,ٛ ٖ ٖٚ ٚ,ٙ ٕ ٖٓ ٖ,ٗٔ ٔ ٚ ن.العباسي

 ٕ٘,ٔ- ٗ,٘ ٕ ٖٚ ٖ,ٖ ٔ ٖٓ ٖ,ٗٔ ٔ ٚ ن.الرياض

 ٖٔ,ٔ- ٛ ٗ ٓ٘ ٔ,ٙ ٕ ٖٖ ٛ,ٔٔ ٕ ٚٔ ن.الزاب

 ٕ٘,ٓ ٔ,ٜٔ ٖٔ ٛٙ ٙ,٘ٔ ٚ ٘ٗ ٔ,ٕٙ ٙ ٖٕ م.ق.داقوق

 ٙٔ,ٓ ٚ,ٙٔ ٕ ٕٔ صفر صفر ٜ ٙ,ٙٙ ٕ ٖ ن.الرشاد

 ٖٛ,ٓ ٕ,ٛٔ ٛ ٗٗ ٕٓ ٘ ٕ٘ ٚ,٘ٔ ٖ ٜٔ م.ق.الدبس

 ٙٚ,ٓ- ٘,ٓٔ ٕ ٜٔ ٛ,ٔٔ ٕ ٚٔ صفر صفر ٕ ن.سركران

  ٛ,ٕٚ ٕٙٗ ٖٖ٘ٔ ٜ,ٓٔ ٖٚ ٖٔٗ ٙ,ٕٖ ٜٖٛ ٕٜٔٔ المجموع

 .الدراسة الميدانيةالمصدر: 
 %ٙ,٘ٔالمتوسط الحسابي=_
 %ٗٚ,ٙاالنحراف المعياري=_
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 (ٕٓممحق)

 الذيجثت المعيثيية لمعذل الخصوبة العثم والمتغيرات المؤثرة في الخصوبة السكثانية.

معدل الخصوبة  ةداريالوحدات اإل
 العام

متوسط عمر 
 الزواج

وفيات 
 األطفال
 الرضع

السكان 
 الريف

 ناثاإل 
الحاصالت 
عمى شهادة 
االعدادية 
 فما فوق

استعمال 
 موانع الحمل

النسا  
المرضعات 
 طبيعيا

التي  األسر
يقل دخمها 
الشهري عن 

الف  ٓٓ٘
 دينار عراقي

النسا  
النشطات 
 اقتصاديا

 األسر
 المستأجرة

 ٙٛ,ٕ ٔٗ,ٕ ٖٛ,ٔ- ٜٕ,ٓ- ٕٛ,ٕ ٚ٘,ٕ ٕٔ,ٕ- ٚ٘,ٔ- ٜٚ,ٔ ٙٛ,ٓ- م.ق. كركوك

 صفر صفر ٕٙ,ٓ ٛٛ,ٓ ٙٓ,ٓ- ٗٓ,ٓ- ٜ,ٓ ٕٗ,ٓ- ٕٕ,ٓ ٖٓ,ٓ- ن.يايجي

 ٕ,ٓ- ٚٚ,ٔ ٘ٛ,ٔ- ٕٛ,ٓ ٛ,ٓ ٗٛ,ٓ ٙٓ,ٔ- ٕٓ,ٔ- ٙٗ,ٔ ٖ٘,ٓ- ن.التون كوبري

 ٙٗ,ٓ صفر ٕٙ,ٓ ٕٛ,ٓ ٕ,ٓ ٖٗ,ٓ ٛ,ٓ ٚٙ,ٓ ٚٓ,ٓ ٘ٔ,ٓ- ن.الممتقى

 ٕٙ,ٓ- ٕٛ,ٓ ٖٔ,ٔ- ٕٛ,ٓ ٖٗ,ٓ ٕٔ,ٓ ٗ٘,ٓ- ٘ٔ,ٔ- صفر ٕٗ,ٓ- ن.تازة خورماتو

 ٖ,ٓ ٗٗ,ٓ ٕٔ,ٓ- ٖٔ,ٓ- ٕٕ,ٓ ٕ٘,ٓ ٔٗ,ٓ- ٕٛ,ٓ- ٜٓ,ٔ ٖٚ,ٓ- ن.ليالن

 ٖٛ,ٓ- ٔٙ,ٔ- ٜٚ,ٔ ٘ٓ,ٔ- ٙٔ,ٔ- ٘ٚ,ٔ- ٕٚ,ٓ ٕٛ,ٓ ٔٙ,ٔ- ٚٚ,ٕ ن.شوان

 ٕٓ,ٓ ٘ٙ,ٓ ٜٜ,ٓ- ٛٓ,ٖ- ٜٓ,ٓ ٛٚ,ٓ ٔٛ,ٔ- ٗ- صفر ٗٔ,ٓ- ن.قرة هنجير

 ٘ٙ,ٓ ٜٗ,ٓ- ٙٛ,ٓ ٘ٙ,ٓ ٜ,ٓ- ٕٚ,ٓ- ٖٓ,ٓ ٖٜ,ٓ ٜٓ,ٔ- ٕٗ,ٔ م.ق.الحويجة
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 ٙٚ,ٓ- ٜٖ,ٓ- ٗٓ,ٓ- ٙٙ,ٓ ٖٔ,ٓ ٔٓ,ٓ- ٗٓ,ٔ ٖٓ,ٓ- ٖٚ,ٓ ٖٜ,ٔ- ن.سركران

(، ٙٔ(، ممحؽ)٘ٔ(، ممحؽ)ٗٔ(، ممحؽ)ٖٔ(، ممحؽ)ٕٔ(، ممحؽ)ٔٔممحؽ)،(ٙٔجدوؿ)،(٘ٔالمصدر: جدوؿ)
 (.ٚٔممحؽ)



 

 

 

 
 

A 

  Abstract    

Fertility, because of its importance in the economic and social development of 

the country, and drawing and adopting future planning on the basis of it. 

Many theoretical and applied studies have indicated that fertility is the most 

effective element in population growth, and mostly exceeds the elements of 

mortality and migration. in normal circumstances, it is not necessarily an 

inevitable phenomenon as in the mortality component, as it can be controlled, 

so it was necessary to study it for its greatest importance as one of the main 

variables contributing to rationalize population behavior or increasing its 

number in line with development plans.                                                               

Therefore, the aim of the study is to measure the population fertility rates and 

their distribution according to the smallest administrative unit in the 

governorate, to identify the variation among them, to indicate the most 

important variables affecting them, and then to indicate the future direction of 

it, The governorate is considered one of the areas that lack such studies in 

their detailed form.                                                                                               

The study relied on the data of the Kirkuk Governorate Health Department 

and supplemented its data with the field study for the year 2019, by designing 

a questionnaire, which was distributed to the research sample of 1533 samples 

of the total number of families amounting to 333,695 families distributed 

according to administrative units and the environment. The study also used 

some Quantitative methods analysis of the study data, represented by the 

standard degree in the distribution of different phenomena, each according to 

their value, and the use of the simple correlation coefficient (Pearson) to 

clarify the relationship between general fertility and the variables affecting 

them and the variables between them.                      .                                          

                           

The research arrived a set of conclusions concluded by the study, including 

the environmental transformation phase of the population of the province is 

characterized by a decrease in the proportion of the rural population compared 

to the proportion of the urban population, and that there is a clear spatial 

variation of the phenomenon of population fertility according to the 

administrative units and the environment of the study area, and that this 

variation came as a result of a set of factors and variables ( demographic, 

social, economic), and that these variables affect some of them directly and 

others inversely on the population fertility rates, and that women in the study 
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area are still compensating themselves and contributing to population growth, 

while the population policy showed the absence of a clear population policy 

adopted by the relevant state institutions, The families of the study area tend 

to adopt the family planning system, and the study area tends to have lower 

fertility levels in general in the future .                                                                

The research concluded by putting forward a number of suggestions in which 

he sees that they are a solution to some of the problems and negatives, the 

most important of which is trying to find a balance between the general 

fertility rates among the administrative units of Kirkuk Governorate to 

facilitate the implementation of the desired development plans, and the need 

to open specialized clinics for family organization accord with the number of 

administrative units in them, with women’s awareness of the importance of 

these Clinics are not limited to contraception only, but also include mother 

and child care, follow-up of the health of the pregnant mother and treatment 

of infertility, as well as introducing the concept of family planning within the 

school curricula.                                                                                                 
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